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 املعرفة قوة؛ ولكن أية معرفة َّ  نإ: ً    قوال) بيكون(ً                        يوما، رصح عامل الطبيعيات 
 يقصدها؛ إهنا املعرفة التي استمدت قوهتا من توظيفها ملناهج البحث العلمي؛ فأخذت

والبرشية بعد مكانيات الطبيعية هبا املجتمعات آنذاك؛ لتصيب نصيبها من تسخري اإل
 والوقائع ً                                                           أن حللت وفرست وفهمت، من قبل صفوهتا، بعضا من الظواهر الطبيعية

يف ً                                                                          االجتامعية والثقافية؛ فقدرت لنفسها سيطرة عىل ما دوهنا من املجتمعات، هذا الدون 
ً         أسلوبا،  وً       منهاجاامتالكه للقوة، حينام فارق املعرفة العلمية، والزمتها تلك املجتمعات 

 .تقدمها وسيطرهتاتحقيق ، ول مشكالهتاإدارة مكنتها من ،ً      وسيلةً         ومرجعا و
 احلاصل يف فهم ما جيري من نمو التصاعدينتيجة الاملحصلة  جاءت هذه لقد

ة البرشية وحواضنها البنائية االجتامعية هلا اتصال بحياظواهر كونية ووقائع اجتامعية 
 سنني، الورمررف إىل جانب املناهج البحثية والتحليلية، به املعارتاكم هذب، ووالثقافية
  شكل جمموعات من املعاين واملعتقدات واألحكام واملفاهيم والتفسرياتوعىل

 ،توصل الفكر اإلنساين إىل أسلوب جديد لفهم ما يدور حولهً                      املعدلة طورا بعد طور، 
 ت وحتليلها وصياغة التجارب ومجع البياناإجراءيتضمن املالحظة وصياغة الفروض و

 ؛التي تم مالحظاهتاالظواهر الطبيعية والوقائع االجتامعية قوانني وتطوير نظريات تفرس 
األسلوب العلمي أو املنهج :  تسميةوالتقنيات والطرق فأطلق عىل هذه العمليات

 . العلمي
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ً                                                                 وال نقدم تذكريا؛ ألن الواقع شاخص أمامنا، فهل املنهج العلمي هو أسلوب 
 !. تنا يف إدارة مشاكلها وشؤوهناجمتمعا

 إن الوعي رشط الزم لتحقق الفعل، والوعي العلمي رشط لتحقق الفعل العلمي،
وكالمها ال يتوفر دون استيعاب لألساليب العلمية وتقنياهتا، تقدمه مناهج البحث 

ات منظمة، تفيد اإلنسان يف تسخريه ملا إجراءالعلمي بوصفها موجهات وقواعد و
ق مما أودعه الطبيعة منذ خوله تعاىل، وتنفعه يف ضبط عالقته مع النفس وهب اخلال

ً                                                                     واآلخرين، فهام وممارسة عملية، وإدارة للحاجات واملشاكل التي الزمت اإلنسان  ً
 ً.      وجودا

من أجل ذلك؛ فإن دراسة مناهج البحث العلمي مل تعد بحاجة إىل التنبيه 
ة، خاصة بعد أن أكدت دراسات لرضورهتا، من حيث أهنا من لوازم إعداد القو

املنظرين االسرتاتيجيني وعلامء الدراسات املستقبلية؛ إن املعرفة العلمية بوصفها قوة 
تقف إىل جانب القدرات العسكرية والقدرات االقتصادية لتشكل الثالوث الذي 
يعد به هؤالء، أن من يمتلكه بات يمتلك مصريه واآلخرين، وإن حتفظنا عىل أهنم 

 املتغري السكاين يف كيفه وليس يف نوعه، كونه الفاعل األبرز فيام يسترشفون؛ أمهلوا
البحث  -مناهج  -ً                                                      فمن يمتلك املعرفة العلمية، بامتالكه وعيا وممارسة ألساليب 

ً                                                                         العلمي امتلك مصريه، من املجتمعات أو الدول، وطبعا أعضاءها أو مواطنيها، وما 
 قتصادية والسياسية الذي نشهده من قبل بعضالتوظيف الغاشم للقوة العسكرية واال

ً                                                                 األطراف الدولية بالعدوان عىل الشعوب، غزوا عسكريا أم حصارا تكنولو ً ً       يا أم جً
تعيشه ) غاشم(ً                                        عىل أن القوة الغاشمة إنام هي معطى لضعف ً  اً                  اقتصاديا؛ إال شاهد

 .املجتمعات التي تفتقر للمعرفة واإلدارة العلمية
ً         مسوغا ن، شكالدمها الكتاب احلايل، تتوجه إىل بعديإن املسامهة التي يق

للمؤلف من أجل تقديمه إىل مكتبة مناهج البحث يف العلوم االجتامعية، ليس 
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ً                                                                       انتقاصا من املتاح من كتب أو مؤلفات يف هذا املجال؛ وإنام إقرار باجلميل الذي 
ت يف  وتنويه بجهودهم التي مهدت وسامهءزمالال وةساتذاألقدمه من سبق من 
 :تقديم املعرفة العلمية

البعد األول؛ بتوفري مرجع يمكن أن ينتفع منه طلبة الدراسات اجلامعية األولية 
 .يف مقرر مناهج البحث يف أقسام العلوم االجتامعية والسلوكية

عندما  - والزال - ً  الباط  أما البعد الثاين؛ فإنه ينطلق من جتربة املؤلف منذ كان
و التعقيد يف أساليب العرض والصياغة يف املتاح من الكتب وجد بعض الصعوبة أ

واملراجع التي ألفت يف مناهج البحث؛ مما أوهم أن الصعوبة يف املقرر بذاته؛ فيصيب 
الطلبة عنت يف استيعاب مفرداته وما يرتتب عليه من انخفاض يف الدافعية نحو 

ة بينت أن لبعض األساليب التحصيل املتفاعل مع هذا املقرر؛ إال أن التجربة العملي
ات عرض املعلومات أن تساهم يف القبول أو الصدود؛ فكان إجراءالتحريرية و

الرأي بتقديم هذا الكتاب الذي حاول أن يراعي املالحظات السابقة؛ وإذ نأمل أن 
 .ً                                                       ينتفع منه القارئ، ال ندعي كامال، وندعوه تعاىل أن يتقبل منا
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واهر الطبيعية والوقائع املنهج العلمي هو الطريق املؤدي إىل معرفة حقيقة الظإن 
وكشفها وحتديد العالقات بني  -وضمن ذلك الوجود اإلنساين نفسه  -البنائية التارخيية 

 بوجود لتي متيزتأو الواقعة، واالتي تتكون منها الظاهرة ً                  الفاعلة تسانديا، املتغريات 
  التجربةإجراءمراحل عمل واضحة من املالحظة وفرض الفروض ومجع البيانات و

 شكل عىلة النتيجة غ ثم صياْ  نَ  مو ،التفسرييةض ووحتليل املعلومات لربهنة صحة الفر
؛ ومن أجل تبيان أمهية دراسة منهج البحث العلمي، حياول الفصل قانون أو نظرية

ً                                   وعالقته باملنهج، فضال عن أمهية ووظيفة العلم ج، ووظيفته، احلايل التعريف باملنه
ً                                      مدخال إىل التفصيل يف مناهج البحث العلمي -مسلامته  -ومنطلقاته االفرتاضية العلم،  ُ. 

 
ٌ     هنج ٌ     طريق: املنهج هو الطريق الواضحيف اللغة العربية،  ْ ٌ     بني: َ ِّ ٌ       واضح، َ ُ         النهج؛ وهو ِ ْ َّ 

ٌ      هنجات ُ      واجلمع ٌ      وهنج َ ُ ٌ       وهنوج؛ ُ ٌ       وطرق ُ ٌ        هنجة، ُُ َ ْ ٌ        منهج ٌ      وسبيل َ َ ْ ٍ        كنهج: َ ْ َ ُ         ومنهج. َ َ ْ : ِ       الطريق َ
ُ      وضحه ُ         واملنهاج. َ ِ          كاملنهج: ِ َ ْ ً      رشعة منكم جعلنا ٍّ    لكل«: قرآن الكريمويف ال. َ ْ ً          ومنهاجا ِ ْ ِ«. 
َ       وأهنج َ َ     وضح: ُ       الطريق َ َ          واستبان َ َ ً      هنجا وصار ْ ْ ً       واضحا َ ً        بينا؛ ِ ِّ َ            واستنهج َ َ ْ َ  صار: ُ    ريقالط ْ
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ً      هنجا ْ ْ      يمت مل: العباس حديث ويف. َ ُ م حتى  r اهللا ُ     رسول َ ُ    تركك      َ َ ٍ       ناهجة ٍ     طريق عىل َ  َ   أي ِ
ٍ        بينة ٍ      واضحة َ ِّ ُ          وهنجت.َ ْ َ ُ         أبنته: َ       الطريق َ ْ َ ُ           وأوضحته؛ َ َ ْ       اعمل: يقال َ َ ُ        هنجته ما عىل ْ ْ َ  .لك َ
ُ       وهنجت َ ُ        سلكته: َ       الطريق َ َ ُ          يستنهج ٌ     وفالن. َ َِ ُ     يسل َ   أي ٍ    فالن َ     سبيل َ ه ُ  كَ َ   مسلك      َ ُ         والنهج ؛َ ْ َّ :
 .)2(هو وسيلة حمددة توصل إىل غاية معينة، و)1(ُ        املستقيم ُ       الطريق

 الطريقة :ويعني) (Methodكلمة األجنبية ل لً       ترمجة، فقد جاءً             املنهج اصطالحاأما 
هو وسيلة حمددة ؛ فهأو األسلوب أو الكيفية التي يصل هبا الباحث أو العامل إىل نتائج

 . )3(ة معينةتوصل إىل غاي
وقد استعمل أفالطون كلمة املنهج بمعنى البحث أو املعرفة، وكذلك أرسطو، 
 ومن ثم استعمل هذا اللفظ بمعنى طائفة من القواعد العامة املصاغة من أجل الوصول

 ة بمسألة املنهج كجزء من أجزاء املنطق األربعةطقإىل احلقيقة يف العلم حيث أهتم املنا
 .كم، والربهان، واملنهجوهي التصورات، واحل
يكارت أن يكشفا املنهج املؤدي إىل البحث عن ديكون وبوحاول كل من 
 فأصبحت أما من أجل ؛ وبعد ذلك توالت االهتاممات باملنهج،احلقيقة يف العلوم

.  هبا أو الربهنة عليها لآلخرين يف حالة العلم هبالالكشف عن احلقيقة يف حالة اجله
 ، أحدمها للكشف عن احلقيقة ويسمى منهج التحليل:من املنهج فهناك نوعان وهبذا؛

  .واآلخر خاص بتعليمها بعد كشفها ويسمى بمنهج الرتكيب
أو  امليثودولوجي أو علم املناهج: أطلق عليه ً      مستقال ً                   وقد أصبح املنهج علام

                                                   
؛ وابن منظور، قاموس 266ص،  ف1986الفريوزآبادي، القاموس املحيط، مؤسسة الرسالة، بريوت، : أنظر  )1(

 .4551ت، ص. لسان العرب، دار املعارف، القاهرة، د
 .195ص، ف1983ة العربية، املعجم الفلسفي، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية، القاهرة، جممع اللغ  )2(
املرجع نفسه، : من منظورات ختصصية معرفية متعددة، أنظر) املنهج(للتفصيل حول اصطالحية كلمة   )3(

 .196-195ص.ص
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ويستخدم هذا املصطلح بمعنى الطريق أو الطرق  ،Methodology)(املنحى املنهجي 
وهبذا املعنى يشتمل عىل املوجهات التحليلية والتفسريية . عة واملوظفة يف البحثاملتب

 .)1(التي توجه البحث، واملعارف املتوفرة، وكذلك الوسائل والتقنيات
هو الدراسة املنطقية واملنظمة، التي تنظم وحتدد املناهج أو مبادئ علم املناهج و

ً                                          ضوعه البحث يف بناء العلوم بناء نسقيا، أي ؛ مواملناهج املتبعة يف الوصول إىل احلقائق ً
؛ وأسلوبه العمليات )باستدالل واستقراء، بتفكيك وتوليف؛ بجمع ونقد(بنظام 

 الفرضية، املالحظة، التحقق أو(اإلجرائية املالزمة للبحث العلمي يف خمتلف مراحله 
 .)2()االستنتاج

ً                                               وقد يكون علم املناهج حمددا وخاصا بإطار علم معني  ً                     أو يكون عاما، أو قد ً
  .اتإجراءيكون املقصود به ما استخدمه الباحث يف بحثه من خطوات و

 أو  فاملنهج هو الطريقة املنظمة يف التعامل مع احلقائق واملفاهيم؛وبصورة عامة
 أو ،هو الربنامج الذي حيدد السبيل للوصول إىل احلقيقة، والتصورات أو املعاين

هو خطة منظمة لعدة عمليات وعن احلقيقة يف العلوم، الطريق املؤدي إىل الكشف 
 .   قيقة أو الربهنة عليهاعن احلذهنية أو حسية بغية الوصول إىل الكشف 

سعى عىل منهجه يفهو أسلوب ؛ )3(هناك تعريفات عدة ملفهوم املنهجً      إذا، 

                                                   
نشورات اجلامعة املفتوحة، طرابلس، مصطفى عمر التري، مبادئ وأسس البحث االجتامعي، الطبعة الثالثة، م  )1(

 .41، ص1995
 .123، ص1996خليل أمحد خليل، معجم مفاهيم علم االجتامع، معهد اإلنامء العريب، بريوت، : أنظر  )2(
 أن مفهوم املنهج الشديد التداول شيمة معظم املفاهيم امللتبسة، هو األكثر: يبني خليل أمحد خليل يف املرجع نفسه  )3(

لتعيني والتحديد؛ فهو يف أصله أسلوب الباحث، الكاتب، العامل؛ طريقته يف قول كذا وفعل كذا، حاجة إىل ا
البد  فهل كل أسلوب هو منهج؟ وهل كل هنج منهجية؟ هذه مالبسات،. ومن ثم فهو شديد االلتصاق بالشخص

 ... . نقده، تفكيكه؟ً                                                 يقال مثال، منهج حتليل املضمون؛ فهل حتليله يعني فهمه،. من التواضع عىل تعريفها
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 ً                                    ونورد فيام ييل عددا من التعريفات التي .الباحث ليحقق اهلدف املنشود من بحثه
 : ً                                                 تتقارب يف مضامينها من معنى حموري متفق عليه؛ فاملنهج

جمموعة من األسس والقواعد واخلطوات املنهجية التي يستعني هبا الباحث يف   =
تنظيم النشاط الذي يقوم به من أجل التقيص عن احلقائق العلمية أو الفحص 

 .الدقيق هلا
 يها البحث يف سبيل الوصولات التي يستند إلجراءنسق من القواعد الواضحة واإل  =

  .إىل نتائج علمية
استقصاء منظم هيدف إىل إضافة معارف يمكن توصيفها والتحقق من صحتها   =

 .عن طريق االختبار العلمي
إسرتاتيجية عامة أو خطة عامة يرسمها الباحث لكي يتمكن من حل مشكلة   =

 .بحثه أو حتقيق هدفه
ً                                   حول اعتبار املنهج وسيلة لالستقصاء  تدور-وغريها  -ن التعريفات السالفة إ

الدقيق، وأنه نشاط يقوم به الباحث الكتشاف معارف وعالقات جديدة أو حتقيق 
معلومات موجودة بطرق منظمة؛ وعليه يمكن أن االستخالص من هذه التعريفات 

 : الواردة وغريها؛ بأن املنهج هو
من األسس والقواعد أسلوب منظم أو خطة أو إسرتاتيجية تستند إىل جمموعة «

ً                                                                       واخلطوات تفيد يف حتقيق أهداف البحث باختاذه منحى علميا يتميز بجمع املعلومات ً 
 .»والوقائع عن طريق املالحظة العلمية املوضوعية واملنظمة

لقد أصبحت املنهجية من الرضورات اإلسرتاتيجية يف تقدم العلوم سواء أكانت 
ً                                  علوما اجتامعية أم علوما طبيعية؛ أل   ومبادئن العلوم أمجعها بحاجة إىل أصول ً
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مشرتكة ملالحظة ظواهرها ومعاجلة مشكالهتا رغم وجود بعض االختالفات يف 
التفاصيل اإلجرائية ختص ميادين تلك العلوم والوسائل والتقنيات الالزمة للحصول 

 :م كافةومن املبادئ العامة التي تتفق عليها العلو. عىل املعلومات والبيانات واملعطيات
ويقصد هبا البعد عن الذاتية واألهواء الشخصية وااللتزام باحلقائق : املوضوعية    1-

وتسجيلها كام هي وإخضاعها للمالحظة والتأكد من صحتها؛ بوصف اليشء 
تبدأ مسألة . ً                                                        املدروس أقرب ما يكون ملا هو عليه فعال وليس ملا يرغب أن يكون

 مجع األدلة والشواهد والبيانات واملعلومات املوضوعية مع بداية البحث يف مرحلة
ً                                                                     وانتهاء إىل النتائج بعرضها وتفسريها ومرورا بجميع خطوات ومراحل القيام  ً

 . )1(بالبحث
  وهي التزام الباحث باحلياد أثناء قيامه بدراسة الظاهرة وتسجيل الوقائع:احليادية  2-

البحث، دون حتيز ودون أو األحداث كام موجودة بالفعل يف ميدان املالحظة أو 
أن يرتك ألهوائه الذاتية أن تؤثر فيها، كذلك أن ال يكون خلرباته الذاتية وميوله 
ً                                                                              واجتاهاته وحتيزاته أثرا عىل ما يقوم به من الدراسة واعتامد التجربة والقياس أساسا  ً

 .للحكم عىل الظاهرة
يم املطلق، وأن تكون عدم القفز يف االستدالل من مقدمات جزئية فردته إىل التعم  3-

 .املقرتحات املؤدية بالرضورة الواقعية أو املنطقية إىل النتائج التي يتم التوصل إليها
عدم اخللط بني مفهوم االرتباط ومفهوم العلية أو السببية؛ فاالرتباط يشري إىل   4-

ترابط ظاهرتني أو أكثر مع بعضها البعض، واالرتباط يعني بالرضورة وجود 
 .ً                                               ه سببية؛ بأن يكون أحد املتغريين سببا يف حدوث اآلخرعالقة علي

                                                   
 .21، ص1985سمري نعيم أمحد، النظرية يف علم االجتامع، الطبعة اخلامسة، دار املعارف، القاهرة، : أنظر  )1(
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صحة إسناد احلقائق واملعلومات والنظريات وما يتم اكتشافه إىل مصادرها   5-
 .األصلية وإىل أصحاهبا

رضورة االلتزام بالتعريفات اإلجرائية املحددة للظاهرة املراد دراستها، وعدم   6-
ي؛ ألن التعريفات النظرية العامة ال دراسة الظاهرة دون تقديم تعريف إجرائ

تصلح لوحدها يف ضبط البحث العلمي، والتعريف اإلجرائي يشري إىل الظاهرة 
  .ً                                                           كام تظهر واقعا؛ مما يمكن من مالحظتها وإخضاعها للقياس والتجريب

 
ات التي يستند جراءً                                                املنهج العلمي إذا؛ هو نسق من القواعد الواضحة واإل

 . )1(الباحث يف سبيل الوصول إىل نتائج علميةإليها 
ات ليست جامدة مغلقة، أو جراءوالبد من اإلشارة إىل أن هذه القواعد واإل

خالية من اخلطأ املتوقع، وإنام تتحسن وتتطور بصورة مستمرة، فالعلامء والباحثون 
الحظة بحاجة دائمة إىل التقنيات احلديثة املتطورة ووسائل القياس كاملقابلة وامل

واالستبيان واالختبارات والتصميم والتحليل واالستنتاج، وبمطابقة وانسجام هذه 
ات والقواعد مع افرتاضات املدخل العلمي فإهنا تشكل املنهج العلمي، جراءاإل

 :وعلم املناهج هو عملية تصحيح ذايت، وتتمثل وظيفته باآليت
 :تطبيق القواعد وتسهيل االتصال  1-

ات والقواعد املنهجية املستمدة من جراء املنهج عىل تطبيق اإلال تقترص وظيفة
النظرية عىل دراسة الظاهرة أو نقدها، فاملنهج ما هو إال تطبيق للنظرية، وتسهيل عملية 

                                                   
ف، 1988، بنغازي، س عامر اهلاميل، أسلوب البحث االجتامعي وتقنياته، منشورات جامعة قار يونعبد اهللا  )1(

 .18-19ص.ص
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االتصال العلمي بني الباحثني، ووضع قواعد منهجية واضحة املعامل وقابلة لالختبار 
 . اهتا من قبل الباحث نفسه أو اآلخرينمن خالل إعادة الدراسة بالطريقة ذ والصدق

ويقصد بالنقد موقف الباحث جتاه املنهج والقواعد املستخدمة كأن يسأل هل 
وما ً                                                               أن املالحظات صحيحة وموضوعية؟ وهل يتولد التفسري منطقيا عن الفروض، 

 تكون ً                                                                 هي الطرق املالحظة املستخدمة؟ هل كان االختبار صادقا؟ هذه األسئلة وغريها
 . ل األسايس لتقييم االدعاء باملعرفة العلميةاملح

 : والوظيفة الثانية للمنهج تكمن يف استخدامه كقواعد لالستدالل  2-
ربطها ببناء منطقي منسق، من وبام أن االستقصاءات أساسية للعلم فلذا البد 

 املنطقي ّ                                                               فاحلقائق واالستقصاءات ال تتحدث لنفسها، فاملعرفة املنهجية تصور األسايس
 هو للمعرفة املربهنة، فاألداة األساسية للمدخل العلمي مع استقصاءات احلقائق

 . )1(املنطق
واملنهجية العلمية تتطلب كفاءة يف االستدالل املنطقي، والتحليل، وباستخدام 
املنطق العلمي تتطور التقنيات املنهجية بشكل منسق تؤيد بعضها البعض وتعزز 

 .   )*(جريبيةاالتساق الداخيل للمعرفة الت
 :  لعلم املناهج تكمن يف البيني الذايتةالوظيفة البحثي  3-

 وقد يتعرض الباحثون والعلامء ألخطاء استنتاجيه، وبخاصة إذا كان االستدالل
                                                   

 .19املرجع نفسه، ص   )1(
ن التقنيات املنهجية للباحث يف العلوم السلوكية واالجتامعية هي قواعد التصنيف والتعريف وأشكال إ  (*)

ات املعاينة وقواعد القياس،  وهيكل إجراءاالستقراء واالستنباط واالستنتاجات ونظريات اإلحتامالت و
عارضة،  ويف هذه احلالة ت مات املتناسقة مؤيده لبعضها وغريجراءاملعرفة العلمية منسقة وتتخذ شكل من اإل

 . 17املرجع نفسه، ص. فإن املنهجية العلمية تعزز االتساق الداخيل للمعرفة التجريبية
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ً                                                                  غري صحيح، ويقعون يف أخطاء استنتاجيه حتى لو كان االستدالل صحيحا إذا مل 
علقة قيقة مرتبطة باالختبار ومصداقيته متيستخدموا احلقائق التجريبية املثبتة، ألن احل

باالتساق الداخيل وبذلك تتأكد املوضوعية التجريبية وال يتمكن الباحث أو العامل 
، ومفهوم بني الذاتية يعني )التجربة (بإدعاء املوضوعية إال بعد القيام بعملية التثبت

وأن يقوم أن أحد الباحثني يستطيع أن يفهم ويقيم مناهج الباحثني اآلخرين 
 . )**(بمالحظات مشاهبة من أجل تأكيد احلقائق التجريبية

 
ً                                           يعد العلم نشاطا هيدف إىل زيادة قدرة اإلنسان  والعلم . السيطرة عىل الطبيعةيف ُ

ً                                                                       بوصفه نشاطا إنسانيا يصف الظواهر ويصنفها يف أنواع، ولكنه ال يقترص عىل هذا  ً
قات بني الظواهر املختلفة ألن فهم العالقات هو فقط، وإنام حياول اكتشاف العال

 . الذي يؤدي إىل زيادة السيطرة عىل الطبيعة
ولوجود ظواهر كثرية يف الكون، فإن ذلك يقود إىل وجود عالقات كثرية 

وبذلك ومتشابكة ولذا جلأ العلامء إىل تقسيمها عىل جمموعات وفئات لتسهيل الدراسة، 
اهر مرتابطة، والعلوم كلها مرتابطة، ألن العلم ال  فالظو.نشأت العلوم املختلفة

يرتبط بموضوع أو بمجال ما أو بظاهرة ما يقدر ما يرتبط بالعالقات والقوانني التي 
 .  أم اجتامعية نفسيةم بيولوجية أمتسري بموجبها الظواهر كافة سواء أكانت فيزيائية أ

مرتابطة منذ نشأهتا، مرتبطة وبدايات املعرفة اإلنسانية تشري إىل أهنا كانت وحدة 
بالفلسفة، وما أن ظهر املنهج العلمي يف البحث حتى بدأت العلوم الطبيعية باالستقالل 

                                                   
 استقصاء فإن الباحث اآلخر يستطيع أن يقوم بإعادة ومقارنة النتيجة احلاصلة بني إجراءإذا قام باحث ما ب   (**)

بني  ( تتغري يمكن الوصول إىل نفس النتائج وأنالدراستني،  فإذا كانت املنهجية صحيحة والظروف مل
 . 18املرجع نفسه، ص. تعني أن أحد الباحثني يستطيع أن يفهم مناهج اآلخرين لتأكيد احلقائق) الذاتية
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عن املعرفة اإلنسانية املرتبطة بالفلسفة، وبتطبيق املنهج العلمي بشكل مبكر يف العلوم 
هج العلمي ً                                                              الطبيعية تقدمت هذه العلوم كثريا، مما شجع الباحثني عىل استخدام املن

 . يف دراسة الظواهر اإلنسانية
 ومازال االختالف بني العلامء والباحثني يف جمال العلوم الطبيعية واالجتامعية قائم،

العلم للبعض إنه جسد مرتابط  وبالذات حول حتديد ماهية العلم وتعريفه، فبينام يعني
عي للظواهر التجريبية،  املوضومن املعرفة احلقيقية، يرى آخرون أن العلم هو االستقصاء

 التي يتم احلصول عليها باستخدام ً                                      وعموما رغم االختالف فإن العلم هو املعرفة
 . )1(ات منظمة تصطلح عليه املنهج العلميإجراءقواعد و

أن املعرفة أوسع وأشمل من العلم ألنه يتضمن معارف علمية تبني سبق وأن 
اعد املنهج وأساليب التفكري التي ا عىل أساس قوهميزنا بينقد وأخرى غري علمية و

  ؟تتبع لتحصل املعارف، ولذا البد من معرفة ماهية العلم ؟ وأهدافه ؟ ووظائفه 
ً                                      يمكن تعريف العلم تعريفا مبسطا بالقول    إنه املعرفة املنظمة بظواهر الكون : ً

  منهج معني هو املنهجأو وصياغتها باستخدام أسلوب إليهاووقائعه التي تم التوصل 
 .)2(العلمي

مفهوم دينامي يسعى إىل معرفة وفهم وتفسري الظواهر أو : ويعرفه الفوال بأنه
ً                                                                            الوقائع املبحوثة وفقا ملنهج علمي يتيح للباحثني قدرة أكثر سواء يف استنباط حقائق 
جديدة، أو يف إعادة التأكد من صحة التفسريات حول ما سبق بحثه من ظواهر أو 

 . )3(ور الذي تلعبه خمتلف تلك الظواهر أو الوقائع املبحوثةوقائع مع عدم إغفال الد
 وقد يعرف العلم من البعض بأسامء بعض املواد كأن يقال الرياضيات، الفيزياء،    

                                                   
 .15املرجع السابق، ص  )1(
 .23 سمري نعيم أمحد،  مرجع سابق، ص   )2(
 .12، ص 1982الكتب، القاهرة، صالح مصطفى الفوال، منهجية العلوم االجتامعية، عامل   )3(
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 ، وغريها، وأن هذه التسميات...الكيمياء، علم النفس، علم االجتامع، األنثروبولوجيا 
أنه جمموعة من املعارف : وضوع فيقالليس بتعريف ملفهوم العلم، وهناك من يعرفه بامل

منظمة تدور حول موضوعات عقلية وطبيعية وإنسانية، أو هو دراسة هلذه املوضوعات 
أنه دراسة ذات منهج ثابت ال : ً                                            من وجهات نظر خمتلفة، ويعرف أيضا باملنهج فيقال

من ً                                                   باستخدام األسلوب االستنباطي أو االستقرائي أو حدسيا ،تغري احلاالتبيتغري 
 .  يعرب عنها بصيغ عامة أو قوانني،أجل كشف احلقائق

ومما يالحظ أن هناك من يميز بني األنشطة الفيزيائية والبيولوجية والرياضية 
ه حتت مصطلح العلوم الطبيعة، وما يضع الخ، ويطلق عليه مدلول العلم، و،والكيميائية

ً                      لثنائي ومازال قائام يف عدا ذلك يعتربوهنا دراسات أدبية، وقد انترش هذا التصور ا
 . تأثريها حتى يف اجلامعات والبحوث

وقد ذهب كونانت إىل القول بوجود تعريفني للعلم أحدمها استاتيكي واآلخر  
  فالتعريف االستاتيكي يقرر أن العلم جمموعة من املبادئ والقوانني والنظريات؛ديناميكي

ا املنطق يشء ثابت، جامد، بغري واملعارف املنسقة التي وصلنا إليها، والعلم من هذ
 وتشكل القواعد والقوانني والنظريات ،حركة، فهو جمرد وسيلة لغاية هي التفسري

 ،)1(واحلقائق بؤرة االهتامم الذي هيدف إىل إقامة رصح من الرتاكامت واملعارف املرتابطة
 فاحلالة وهذا التعريف يشري إىل احلالة الراهنة للعلم دون اإلشارة إىل ما قد حيدث،

 . ات املتواصلةجراءً                                                 الراهنة للعلم ما هو إال منطلقا ملزيد من األبحاث واإل
أما التعريف الديناميكي للعلم فهو يعترب العلم سلسة متشابكة احللقات من 
ً                                                                           املفاهيم والقوانني والنظريات واحلقائق التي تتطور دائام وتتعدد، أو هو جمموعة من 

 التوصل تم احلقائق والقوانني والنظريات بعضها نتائج البحوث والدراسات ومن
                                                   

 .26صالح مصطفى الفوال، املرجع سابق، ص  )1(
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إليها وبعضها اآلخر مل يتم التوصل إليه بعد، والبحث املتواصل يكشف النقاب عن 
 . )1(املزيد من احلقائق والنتائج

ً                           َ                                             والعلم هبذا املفهوم يأخذ خطا   مغايرا متاما خلط الثبات واجلمود ويعتربه أصحاب ً ً 
ً                        هذا االجتاه شيئا متحركا  ً                                                 ونشاطا متصال، بمعنى أن للعلم خيلق العلم، والباحث ً ً

ً                                                                         يمكنه أن إىل حقائق جديدة مستندا عىل حقائق قد تم التوصل إليها من قبل، ويرى 
 التجارب، ووفق هذا إجراءأصحاب هذا املفهوم العلم يوجد يف املختربات ويف 

 وللعلم منهج أو التعريف فإن العلم يبقى غري إال فهو نتيجة جهد متواصل للعلامء،
 . جمموعة من القواعد البد االلتزام يف دراسة أي موضوع يندرج حتته وله أهداف

مع بني مميزات االجتاه االستاتيكي واالجتاه أنه جيوالعلم مفهوم تكاميل بمعنى 
 ، وهبذا املفهوم هو عبارة عن سلسة من تصورات ذهنية ومرشوعاتالديناميكي

 . )2(قعتني األوىل هي املالحظة والثانية هي التجريبومها نتيجة لوا ،)*(تصورية
وبذلك فإن العلم ال يقترص عىل تصنيف الظاهرة أو تبويبها، وإنام يمتد ليبحث 

من حيث أن عن العالقات التي تربط ما بني الظواهر بعضها والبعض اآلخر، 
 بعضها ولكنها ترتبط الظواهر واألحداث ال توجد عفوية خاضعة للصدفة والتلقائية

 والعالقات من بالبعض وفق نظام خاص، ودور الباحث اكتشاف هذه الروابط
البحث والتقيص بإدامة املتغريات املختلفة، وبذلك يكتشف القانون العلمي، و

ً                                                           تتكاثر القوانني وترتبط بعضها بالبعض مكونا قانونا أشمل وأعم  إىل أن يتم ...ً
 . التوصل إىل نظرية تفسري تلك الظاهرة

                                                   
  .44-45ص.ف، ص1981صالح قنصوة، فلسفة العلم، دار الثقافة للطباعة والنرش، القاهرة،   )1(

 . الذهني، هو ذلك املعنى املجرد الذي يدركه العقل من يشء أو عن يشء ما وهو نقيض احلواس  (*) 
 .ام يتخيله الذهن هبدف تفسري مجله من احلقائق والقوانني جيمع بني أشتاهتا يف نسق واحدالتصوري، هو نظ

 .26ل، مرجع سابق، ص صالح مصطفى الفوا  )2(
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ماذا يقدم العلم؟؛ : السؤال األبرز الذي يدور يف أذهان طلبة الدراسات العلمية
 اإلجابة تتوجه إىل أن اهلدف النهائي للعلم هو إنتاج كم مرتاكم من املعرفة لزيادة إن

والتنبؤ هبا وفهمها، وضمنها الظاهرة اإلنسانية القدرة عىل تفسري الظواهر الكونية 
الفهم والتفسري والتنبؤ والتحكم، وأهم هذه هو ك فإن اهلدف األسايس للعلم وبذل

 : الوظائف اآليت
 ويعني رصد وتسجيل ما يتم مالحظته من األشياء :Descriptionالوصف     1-

والوقائع والظواهر، وما يدور من العالقات املتبادلة للظاهرة املرصودة، وما 
 العالقات، ويعرب الوصف عن تقرير يتحكم بوجودها من متغريات وأشكال

 ببعض، وذلك من خالل مجع هاالظواهر القابلة للمالحظة وبيان عالقاهتا بعض
وصل  باستخدام الوسائل والتقنيات التي ااحلقائق للتوصل إىل صورة حقيقية عنه

 الخ، ويمثل الوصف ، املالحظة واملقابلة واالستبيان واالختباراتمثلإليها العلم 
 . اسية ورضورية للتوصل إىل املعرفة العلميةخطوة أس

هو من الوظائف األساسية للعلم ومن أبرز أهدافه، : Understandingالفهم   2-
ويعني مجع الوقائع وصياغة املبادئ العامة والقوانني التي يمكن هبا تفسري وفهم 
ً                                                               الظاهرة ومعرفة أسباهبا وخصائصها وصوال إىل وضع املشاهد التي تساعده 

 . ىل التنبؤ بحدوثها ومن ثم ضبطها والتحكم هباع
  هيدف العلم إىل تقديم تفسريات عن الظواهر واألسئلة :Explainingالتفسري     3-

 احلقائق واملبادئ التي يمكن فهم السلوك هبا أو صنيفاملطروحة عنها ومجع وت
 ة ما،الظاهرة املدروسة، فعندما يتساءل العامل أو الباحث عن سبب حدوث ظاهر

فهو بذلك حياول الوصول إىل معرفة العوامل التي أدت إىل حدوثها من أجل 
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، واهلدف األسايس للتفسري تعميامت تساعد عىل تفسري الظاهرةالوصول إىل 
العلمي هو الوصول إىل جمموعة من املبادئ والقوانني التي تفرس الظاهرة وهبا 

 . يمكن التعميم
 أهم أهداف العلم، ويعني به إمكانية تطبيق املبادئ   يعد من:Predictionالتنبؤ   4-

ً                                                                      أو القواعد أو القوانني يف مواقف أخرى غري تلك التي نشأ فيها أصال، والتنبؤ 
املؤثرة راك العوامل إذ أن إدبتطور الظواهر وقوانينها هو إحدى خواص العلم، 

 قعات وتو.معرفة القوانني التي حتكم حركتهامن يف حدوث ظاهرة ما يمكن 
و اعرف أن لاملعرفة العلمية تقود إىل تنبؤات دقيقة وفق االفرتاض القائل بأنه 

 .  أن حدوث س ممكن وقائمهص سبب س، وأن ص موجود فعلي
 ويعني إجياد الظروف والرشوط املحددة التي تتحقق: Control )والتحكم (الضبط  5-

 نريد، واملكان فيها ظاهرة معينة للحصول عىل نفس الظاهرة يف الوقت الذي
منع حدوث الظروف التي حتدث بالذي نختار، وقد يعني منع حدوث الظاهرة 

ً                                                             فيها ويعني أيضا إخضاع موضوعات البحث للمنهج العلمي واملشاهدات 
ً                                                               والتجارب وتطبيق االستدالالت املنطقية عليها، ويعني أيضا السيطرة عىل 

 .ة القوانني املتحكمة فيهاالقوى الطبيعية وتسخريها خلدمة اإلنسان بعد معرف

 
 تؤثر عىل ، وهييقوم املنهج عىل جمموعة مسلامت أو ما يسمى االفرتاضات

 الباحث، وتؤثر يف الطرق التي يتبعها يف تنفيذ بحثه هامجيع أوجه النشاط التي يامرس
 . ويف تفسري نتائجه

بد من أن تعتمد عىل بعض املسلامت ولكي تكون املعرفة العلمية قائمة وممكنة، ال
أو القضايا األولية التي تقبل دون برهنة عىل صدقها، أو ال يمكن الربهنة عىل صدق 
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تسمى بالبدهييات، حيث أن املعرفة الربهانية تعتمد عىل يشء غري برهاين وعضها ب
لم هبا تأيت نتيجة حدس عقيل واملسلمة قضية بدهيية بذاهتا ال حيتاج إىل الربهنة، يس

 . مكن أن يستخلص منها نتائج يتقبلها العقليالباحث، و
بأن املسلمة هي قضية يطالب : ويشري حممد عاطف غيث يف قاموس علم االجتامع

 تستند إليه ً  اعد أساستاآلخرون بأن يسلموا لصحتها من أجل االستمرار يف املناقشة، و
 صحتها، فهي قضية رضورية عملية االستدالل املنطقي، وال حتتاج إىل الربهنة عىل

ً                  أوليا تشتق منه ً  اأو تنبؤ يعتمد عليه التحليل املنطقي والتسليم بصحتها جيعله فرض
 . )1(ً                             منطقيا الفروض الثانوية األخرى

 مها االفرتاض ؛ العلم والطريقة العلمية يف البحثامقوم عليهي نوهناك افرتاضا
ا، واالفرتاض اخلاص بالطبيعة من حيث وحدهتا وتباينهاخلاص بالطبيعة العامة، 

 .  العقلية املعرفية كاإلدراك والتفكري والتذكراإلنسانية من حيث العمليات
   

د يف الطبيعة حاالت متشاهبة، وأن جوتويقصد بمبدأ وحدة الطبيعة بأنه 
ة وباستمرار يف  مرة ثانيادث مرة فإنه سوف يتكرر حدوثهحتي تالظاهرة الطبيعية ال

 . نفس درجة التشابه يف الظروف
وهبذا فإن العامل بالرضورة يقبل االفرتاض القائل بأن ما حيدث يف الطبيعة يف 
 حالة واحدة حيتمل حدوثه يف مجيع احلاالت املتشاهبة، وأن ما ثبت صدقه من احلاالت

أ وحدة الطبيعة ، وااللتزام بمبد)2(ً                                     يف املايض حيتمل أن يستمر صادقا يف املستقبل
                                                   

 .341ف، ص1979حممد عاطف غيث وآخرون، قاموس علم االجتامع، اهليئة املقدمة العامة للكتاب، القاهرة،  )1(
يف الرتبية وعلم النفس، ترمجة حممد نبيل نوفل وآخرون، مكتبة ديوبولد فان دالني، مناهج البحث   )2(

 .46-47ص.ف، ص1979األنجلواملرصية، القاهرة، 



  مناهج البحثإىلاملدخل  
 

 

 25   

 

يساعد الباحثني يف حرية تطبيق املعرفة يف أي فرع من فروع العلم عىل املشكالت 
ً                                                           فمثال أن علم الفيزياء له تطبيقاته املتعددة يف العلوم األخرى .لك الفرعذاملتعلقة ب

وغريها، وكذلك احلال بالنسبة للعلوم علم احلياة وعلم طبقات األرض كالكيمياء و
 . األخرى
عنى هذا، أن افرتاضات وحدة الطبيعة العامة يف العلم تقوم عىل أساس أن وم
ً                                                                    ا واطرادا فيها، بحيث أن الظاهرة التي حتدث مرة يمكن أن يتكرر حدوثها تابهناك ث ً

قوم ي يتريومرات عدة بنفس الظروف واملشاهدات واألدلة، ألن الطبيعة هلا نظام 
مل والباحث بأن يسلم بأن الطبيعة قد عىل أساسه، وهذا االفرتاض يفرض عىل العا

نظمت بحيث أن ما يصدق يف حالة واحدة قد يصدق يف مجيع احلاالت املتشاهبة، 
ً                                                                     وأن ما ثبت صدقه يف املايض قد يستمر صادقا يف املستقبل، وأن عدم افرتاض وحدة 

 ة وتعد وحدة الطبيعً.                                        الباحث أو العامل من العمل، وأن يثبت شيئامكن ُ             الطبيعة لن ي
 يف إفساحها املجال تاملقدمة الكربى للتفكري العلمي، وتأيت أمهية هذه االفرتاضا

 . أمام الباحث أو العلم يف البحث عن القوانني التي  حتدث بموجبها الظواهر املختلفة
ولكي تكون املعرفة العلمية ممكنة، البد من أن تعتمد عىل بعض املسلامت أو 

ً                                              احة أو ضمنا بدون أن يربهن عىل صدقها، ولذا تسمى القضايا األولية التي تقبل رص
بالبدهييات، والعلوم التجريبية هي اآلخر تقوم عىل بعض املسلامت التي ال يمكن أن 

مرشوعه بدأ البحث تكون آتية من التجربة والبد من قبوهلا والتسليم بصدقها قبل أن ي
 . العلمي

يشء غري برهاين، أنه نتيجة حدس واملعرفة الربهانية أو االستداللية تعتمد عىل 
 اعقيل يف رأي بعض العلامء، وتعترب جمرد اتفاقات مالئمة، فكل العلوم بام فيه

البد من التسليم بصدقها وقبوهلا، ويتكون و ،الرياضيات تقوم عىل بعض املسلامت
 : عدد من املسلامت وهيمن 
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 : مسلمة األنواع الطبيعية  1-
 من الظواهر الطبيعية، يالحظها الباحث فيجد ُ                         يعد الكون عبارة عن جمموعة

فيها أن بعض األحداث تتشابه بدرجة كبرية، وهذا ما يثر فضوله يف فحص كل 
 الظواهر لبيان وحتديد خصائصها ووظائفها ومكوناهتا، وأن األحداث ذات اخلصائص

 .  يف جمموعة يطلق عليها النوع أو الصنفُ     متيز املشرتكة 
ىل أن بعض الظواهر واألشياء واحلوادث املوجودة يف الطبيعة وتشري هذه املسلمة إ

 ً                                   يف فئات أو أنواع، فمثال هناك تشابه يفها متشاهبة يف خصائصها مشرتكة يمكن تصنيف
ً                                                                  بانات، وخصائص مشرتكة بني احليوانات وكذلك املعادن، ويف اإلنسان أيضا فإن نال

يم الظواهر املتشاهبة وتصنيفها  ومهمة العلم هو تنظ.هناك ظواهر اجتامعية مرتابطة
يف األنواع، وعمل الباحث هو فهم الظاهرة من خالل دراستها ووضعها ضمن عالقتها 
بالظواهر األخرى، ويرجع التشابه إىل متاثل يف اللون أو احلجم أو الوظيفة أو الرتكيب 

أو لبرشة،  الخ، مثل االرتباط بني الشعر األشقر ونعومة ا،أو اخلصائص املشرتكة البنية
بني الطائر والطائرة، أو بني املرض وأعراضه، أو بني الضعف العضيل وضعف 

املشرتكة بني احلوادث ويصنفها ألجل القواسم رة امليكانيكية، والعامل يبحث عن اامله
ساعده يف التعرف إىل املزيد من الظواهر يأن يوجد أوجه التشابه بني الظواهر مما 

 . )1(وفهمها وتقويمها
ثري مالحظة الباحث إلجياد تالرغم من أن هذه األوجه يف التشابه وغريها وب

العوامل املشرتكة بني الظواهر ألجل تصنيفها والبحث عن مزيد من التشاهبات 
والتوصيل إىل كميات كبرية من املعلومات يف بناء متامسك منظم يساعد يف التعرف 

عديمة اجلدوى وباألخص إذا مل عىل الظواهر اجلديدة، إال أهنا قد تكون مضللة و
                                                   

 .97ديوبولد فان دالني ، مرجع سابق، ص  )1(
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تبني حتل العوامل األساسية وبالعكس فإذا ما بنيت عىل العوامل األساسية فإهنا تساعد 
يف الوصول ملعلومات مفيدة، وأن مل يفرتض الباحث أن األشياء تشرتك يف بعض 
 اخلصائص، فال يمكن جماهبة الكم اهلائل من املعلومات املتوافرة واإلفادة منها، وال
يمكن حتقيق التقدم املعريف إال بافرتاض وجود يشء من الوحدة يف الطبيعة جيعل 

 . )1(ً                                        الباحث قادرا عىل تصنيف املعلومات وترتيبها
 :  مسلمة االطراد2-

الطراد رضوري للباحث يف جمال الظواهر الطبيعية واالجتامعية إن التسليم با
ً                              املادي أكثر حدوثا من االطراد يف والنفسية، وبالرغم من أن اطراد النظام الطبيعي 

الظواهر االجتامعية والنفسية، وذلك ألن هناك استمرار يف وقوع احلوادث عىل 
يتصف ً                                                           النحو الذي وقعت يف املايض أوال، وألجل إصدار تعميم أو قانون عام 

ات، فإن عىل الباحث أن يؤمن بأن الظواهر الطبيعية تسري عىل نحو مطرد ووفق بثبال
إذا ظهر شذوذ للقانون، فإن ذلك ال يرجع إىل تغري يف الطبيعة، وإنام إىل نظام، و

التغري، أو ألن  إىلالباحث ألنه مل يتمكن من كشف العوامل التي يمكن أن تؤدي 
 . عوامل أخرى قد حدثت

وبالرغم من إيامن الباحث هبذه املسلمة فالبد أن ال يغيب عن ذهنه أن اطراد 
شابه الظروف ال يعني رضورة تشابه النتائج، وإنام يعني ونوع الظواهر يف حالة ت

توقع نتائج متشاهبة يف الظروف نفسها، ألن االطراد له أمهية ورضورة لقيام العلم 
وبدونه ال معنى ألهداف التنبؤ والتحكم، وال يمكن للعلم أن حيقق أهدافه 

 . )2( إذا كان حدوث الظواهر يعتمد عىل الصدفةصوباألخ
                                                   

 .50املرجع نفسه، ص   )1(
 .59، ص1982، قواعد البحث االجتامعي، الطبعة الثانية، مطبعة السعادة، القاهرة، يزيدان عبد الباق  )2(
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 :  احلتمية مسلمة 3-
تشري مسلمة احلتمية إىل أن لكل ظاهرة أسباهبا وعواملها املوجودة يف األحداث 
التي سبقتها، وهذه املسلمة تنكر أن وقوع حدث أو ظاهرة ما يكون نتيجة الصدفة 

 . )1(أو العشوائية أو الظروف الطارئة وتؤكد أن الظواهر الطبيعية حتمية
 يصدق يف مكان معني وزمان معني البد أن يقع واحلتمية مبدأ يقرر أن ما يقع أو

أو يصدق يف كل زمان ومكان إذا ما توافرت ظروف أو رشوط مشاهبة أو مماثلة 
 البد من أن يعلمالباحث الللرشوط والظروف التي حدث فيها للمرة األوىل، ف

يؤمن هبذا املبدأ قبل أن يقوم ببحثه حتى يتمكن من وصف احلوادث وتفسريها 
إىل قوانني علمية يستطيع بواسطتها أن يتنبأ بتكرار حدوثها يف املستقبل، للوصول 

والتحكم يف هذا احلدوث إذا ما توافرت نفس الرشوط والظروف التي حدث هبا 
 . ألول مرة

اجتامعية وقد متتد مبدأ احلتمية إىل الظواهر اإلنسانية فتخضعها لظروف وعوامل 
 : الثة افرتاضات أساسية هي، ويتضمن مبدأ احلتمية ث)2(وطبيعية 

 . االعتقاد بوجود نظام يف الطبيعة   - أ 
 . االعتقاد بأن هذا النظام مطرد  -ب
 . يهّ                                 االعتقاد بأن النظام حمكوم بعالقة عل   -ج

وبالرغم من إيامن العلوم االجتامعية باحلتمية، إال أن طلبته خيتلفون يف درجة  
مية الصارمة وتنادي بنوع من احلتمية االعتقاد هذه، فهناك مدارس تؤمن باحلت

ة ياملطلقة كام عند فرويد حيث ال مكان للحرية واالختيار، وهناك من يؤمن بنسب
                                                   

 .52املرجع نفسه، ص  )1(
 .67جممع اللغة العربية، املعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص  )2(



  مناهج البحثإىلاملدخل  
 

 

 29   

 

: احلتمية كام يف املدرسة الوجودية التي تنادي بحرية االختيار املحدد، ويرى مريدهيا
 . )1(أن الفرد اإلنساين خيتار بحرية يف حدود تكوينه وماضيه

لظروف نسحب عىل الظواهر االجتامعية والنفسية فتخضعها يتمية ن مبدأ احلإ
وطبيعية، وأن الباحث العلمي البد أن يستنتج حالة واجتامعية وعوامل سيكولوجية 

، وأن هناك عالقة زمنية )2(ة معلولّ                                       الظاهرة ونشأهتا فلكل سبب نتيجة، ولكل عل
 . )3(بني أي ظاهرة واملتغريات املقرتنة هبا

 : الثبات مسلمة  4-
 تشري مسلمة الثبات إىل أن الظواهر الطبيعية تتمتع بقدر من الثبات مما جيعلها حتتفظ
ً                                                                       بخصائصها ومميزاهتا فرتة زمنية حمددة ويف ظروف معينة، وهذا الثبات ليس مطلقا، 
وإنام نسبي، ألن الطبيعة وظواهرها تتغري بالتدريج خالل احلقب الزمنية وببطء مما 

لقول بأن هذه الظواهر تتم بنوع من مستوى الثبات، وأن هناك نوع جيعل إمكانية ا
ولنا أن احلقيقة العلمية ليست مطلقة قمن الدوام واالنتظام النسبي يف الطبيعة، ويف 

 تعود إىل أن احلقيقة العلمية ليست هي الواقع، وهلا قابليتها للتغري والتعديل والرفض،
 . ما يقرره العلامء عن هذا الواقعهي ، وإنام وليست هناك حقيقة علمية مطلقة هنائية

 ً                                                                         ويف الظواهر االجتامعية والنفسية قد تبقى بعض الظواهر ثابتة نسبيا، بينام ظواهر
ً                                                               أخرى تتعرض لتغريات جذرية فمثال الصفات اخلارجية والداخلية للشخصية 

 ص األساسيةاإلنسانية قد تتغري نتيجة اخلربات التي يتفاعل معها الفرد، ولكن اخلصائ
ال تتغري حتى لو أخضعت لتغريات بيئية ومنها طول القامة، وشكل الشعر والعني 

                                                   
-215ص.ف، ص1978، موسوعة علم النفس والتحليل النفيس، مكتبة مدبويل، القاهرة، فني احلمعبد املنع: انظر  )1(

 .57، مرجع سابق،  يزيدان عبد الباقو .52ديوبولد فان دالني، مرجع سابق، ص و .214
 .52ديوبولد فان دالني، مرجع سابق،  ص   )2(
 .53، مرجع سابق، صيزيدان عبد الباق  )3(
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 ولوهنا، وبالرغم من هذه التغريات الرسيعة إال أهنا ال تعوق بالرضورة عمل الباحث،
واالحتفاظ النسبي بخصائص الظاهرة يسمح بتطبيق املعرفة من إحدى الدراسات 

 . )1( فيام بعد، ويساعد عىل التنبؤ بوقوع الظواهريف حالة معاجلة نفس الظاهرة
     

 أن يعرف عن طريق هوردوهي االفرتاضات القائمة عىل أن الباحث بمق
العمليات العقلية اخلاصة باإلدراك والتذكر والتفكري، وأنه ال يمكن استخدام املنهج 

 جوء إىل هذه العمليات ورغم كل ذلك فإن هذه العمليات العقليةالعلمي دون الل
عرضه للخطأ، وأي خطأ يف استخدام هذه العمليات ) اإلدراك، التذكر، التفكري(

م بطبيعة هذه العمليات العقلية، ّ  لُ  يتنعكس عىل نتائج البحث، ولذا عىل الباحث أن 
 ىلدقة، وعليه أن يتحاشوأن يتخذ اخلطوات الالزمة للوصول إىل أقىص درجة من ا

أخطاء التفكري وأخطاء التذكر واالستدالل وذلك بإتباع خطوات املنطق العقيل 
ً                                                                   وتسجيل الوقائع واملالحظة بدقة وموضوعية، وعليه أيضا حتايش أخطاء اإلدراك 

 . احليس باستخدام أكثر من حاسة أو استخدام األجهزة الدقيقة يف القياس
موجود يف الطبيعة يمكن مالحظته بالوسائل احلسية ويرى العلامء بأن كل يشء 

اإلحساس، االنتباه، اإلدراك، التذكر، « ـوباستخدام العمليات العقلية املتمثلة ب
، وعىل العامل أو الباحث الثقة بقدرة هذه العمليات يف الوصول إىل املعرفة »والتفكري

 : وتتضمن هذه االفرتاضات املسلامت اخلاصة هبا ومنها
 : )احلسية أو الوصفية (مسلمة اإلحساس  1-

 أو يعترب اإلحساس أبسط العمليات النفسية ينشأ كنتيجة لتأثري األشياء والظواهر
                                                   

 .52ديوبولد فان دالني، مرجع سابق، ص   )1(
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األحداث املتواترة يف العامل اخلارجي عىل أعضاء احلس، ومفهوم اإلحساس يشري إىل 
كانت أ سواءً                                                              ما حيدث حينام يستقبل أي عضو من أعضاء احلس فيها تنبيها من البيئة 

ً           استقباال  داخلية، وأن سالمة أعضاء احلس عند اإلنسان تعني بالرضورةمخارجية أ
 . ً                                     سليام للظواهر واألحداث واألشياء واملعارف

 : مسلمة صحة االنتباه  2-
يشري االنتباه إىل استعداد الكائن للرتكيز عىل كيفية بروز حسية معينة مع االلتفات 

االنتباه باعتباره جمموعة من االستعدادات احلركية التي للتنبيهات احلسية األخرى، و
 استعداد داخل تكوين، وهو يقوم بلكائن احلي، فاالنتباه هتيؤ ذهنيتسري استجابة ا

 . وجهه نحو اليشء الذي ينبه إليه ليدركهيالفرد 
 : مسلمة صحة اإلدراك  3-

إليه عرب احلواس  الواردة تيعني اإلدراك بأنه قدرة الفرد عىل تنظيم التنبيها
 . دالالت املعرفيةالً                                              ومعاجلتها ذهنيا من خالل اخلربات السابقة وإعطائها 

، مع علمه بأن أعضاء اوالباحث يستخدم حواسه يف مجع املعلومات وتسجيله
احلس يف اإلنسان حمدودة اإلمكانيات، واملدى، والقدرة عىل التمييز، وأن هناك فروق 

املواقف توظيف هذه األعضاء، ويف الفرد نفسه بحسب أفراد اجلنس البرشي يف بني 
 تتأثر بمجموعة ، وأن عملية اإلدراك احليسألن حواسه عرضه للتعب. والظروف

العوامل الذاتية التي تتعلق بالشخص املدرك نفسه، وبمجموعة من العوامل اخلارجية 
 : التي تتعلق باملوضوع املدرك ومنها

 أو  هناك جمموعة من العوامل الداخلية: يف اإلدراك احليسالعوامل الذاتية املؤثرة    - أ
 : الذاتية التي تؤثر عىل اإلدراك احليس للفرد اإلنساين والباحثني، منها
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 يدرك األشياء واملواقف أو الظواهر التي ،إن اإلنسان ومنه الباحث: األلفة  =
 مل يسبق وأن خربها بشكل أسهل من األشياء أو املواقف أو الظواهر التيسبق 

 . بخربتهوأن مرت
يدرك اإلنسان األشياء واملواقف أو الظواهر كام يتوقع أن تكون عليه : التوقع  =

 .ال كام هي يف ذاهتا، وأن إدراك الفرد يتأثر بالتوقع العقيل للفرد
إن نزعات الفرد وميوله واجتاهاته وعقائده : هاجتاهات الفرد وعقائده ونزعات  =

 .رة يف تأويل ظواهر العامل اخلارجيمن أهم العوامل املؤث
إن احلالة النفسية للفرد أو الباحث واضطراباته النفسية : احلالة النفسية للفرد  =

 .وحاالته االنفعالية واملزاجية من العوامل التي تؤثر عىل أحكام إدراكه احليس ودقته
 .يسإن اإلحياء من العوامل املهمة املؤثرة يف صحة اإلدراك احل: اإلحياء  =
إن أي نوع من اخللل العضوي يف احلواس سواء نتيجة : أمراض احلواس  =

أمراض أو أية عوارض أخرى فإهنا تؤثر عىل صحة اإلدراك احليس ومن هذه 
 .ضعف البرص، وعمى األلوان، وقرص النظر

  وهي جمموعة من العوامل املؤثرة:عوامل املوضوعية املؤثرة يف اإلدراك احليسال  -ب
ك احليس وهي عوامل خارجية يعاين منها الفرد اإلنساين والباحث نفسه، يف اإلدرا

 : ؤثر عىل أحكامه القيمية يف املوضوعات، ومن هذه العواملتمما 
تمثل يف أن األشياء املتقاربة يف املكان ين فحوى هذا العامل إ: عامل التقارب  =

 .والزمان يسهل إدراكها كطبيعية متكاملة
رك اإلنسان األشياء املتشاهبة يف الشكل أو احلجم أو اللون يد: عامل التشابه  =

 .كصيغ مستقلة
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 .األشياء املتصلة بينها بخطوط تدرك كصيغة متكاملة: عامل االتصال  =
 .تدرك األشياء الناقصة كام لو كانت كاملة: عامل اإلغالق  =
دراك ً                                                            من التنويه، أن أخطاء اإلدراك البرصي ال تقل شيوعا عن أخطاء اإلالبدو

 معرض للخداع السمعي،هو ً                                              السمعي؛ فالفرد اإلنساين معرض للخداع البرصي مثلام 
وعىل الرغم من . والباحث كذلك؛ فإنه ال يتمتع بمناعة عن أخطاء اإلدراك احليس

فعىل الباحث قبول  -  أي التشكيك يف صحة عمليات اإلدراك احليس-كل ذلك 
 رشيطة ،ملعرفة املوثقة عن طريق احلواساملسلمة القائلة بإمكانية احلصول عىل ا

 . التأكد من نتائجه بطرق خمتلفة ومقارنة النتائج املستحصلة بغريه من نتائج الباحثني
 : مسلمة صحة التذكر  4-

ً        وغالبا هي العملية التي متثل القدرة عىل استخدام املعارف املختزنة يف الذاكرة، 
 ايدة مما يتطلب تدعيم الذاكرة وتعزيزهما يتعرض اإلنسان إىل النسيان ألسباب عد

 . بتوثيق املعارف يف مذكرات للرجوع إليها عند احلاجة
ووفق هذا املبدأ فإن الباحث يتذكر األمور التي تدعم معتقداته أكثر من غريها، 

ستعامل، االً                                                            وإنه أيضا عرضة للنسيان ألسباب عديدة نتيجة الرتك والضمور وعدم 
يل، أي تداخل التعليم الالحق بالتعليم السابق وخاصة يف ونتيجة التداخل والتعط

 . املواد الدراسية
احلصول إنه يمكن : االفرتاض القائلالباحث كل التذكر البد أن يقبل اشمورغم 

يمكن االعتامد عليها، الن العمل يف البحث واملعرفة العلمية عن طريق التذكر عىل 
ث، وعليه أن يستخدم وسائل معينة يتطلب اسرتجاع حقائق حمدودة تتعلق بالبح

 ...لتسجيل املعلومات بالوسائل التقنية احلديثة كأخذ الصور أو األفالم أو التسجيالت
 . الخ، مما يزيد من قوة التذكر ودقته
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 : )االستدالل (مسلمة صحة التفكري  5-
 لً                                                                    التفكري كاإلدراك والتذكر عرضة للخطأ أيضا وقد تأيت أخطاء التفكري واالستدال

بسبب استخدام مقدمات خاطئة أو وجود حتيز فكري، أو انتهاك قواعد املنطق، أو 
 . الفشل يف فهم املعنى الدقيق للكلامت، أو استخدام وسائل إحصائية وجتريبية غري مناسبة

ويعرتف الباحث بقيمة التفكري واالستدالل كأداة للبحث؛ فهو يلجأ له يف 
 . ميم أدواته ووسائل مجع معلوماته وحتديد فروضهاختيار مشكلة بحثه واختيار أو تص

ومع قبول الباحث هبذه املسلمة إال أنه يقوم باملراجعة املستمرة الكتشاف األخطاء 
يف عمليات تفكريه، وخيضع مناقشاته لقواعد املنطق، والبحث عن األدلة التي تتفق 

 . مع الفروض مع حتايش أثر العوامل الذاتية

 
 : منهاوً                                                        هناك جمموعة من نقاط االختالف بني العلم والفلسفة نورد بعضا، 

 يتمسك العلم بام هو موضوعي، بينام الفلسفة فهي تعبري عن مواقف ذاتية وأفكار    1-
 .تأملية شخصية

ا ال يتجاوز العلم حدود الواقع االمبرييقي الذي خيضع حلواس العامل وأدواته، أم   2-
 .الفلسفة فهي تتجاوز تلك احلدود وتتعاىل فوقها

؛ إذ تقرر ما هو موجود يف )تقريرية (األحكام العلمية أحكام ذات قرارات   3-
اخلارجي، أما األحكام الفلسفية فبعضها معياري، وبعضها اآلخر فردي الواقع 
 .ً                                 وال تعنى كثريا باملعطيات الواقعيةشخيص

املسببات القريبة املبارشة التي حتدث الظواهر وفقها، يبحث العلم عن العلل و   4-
 .أما الفلسفة فإهنا تتعدى ذلك وتبحث عام وراء العلل واملسببات
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يقوم العلم عىل املنهج التجريبي والتطبيق امليداين، أما الفلسفة فهي ممارسة ذهنية    5-
 .وتأملية ال يشرتط قيامها عىل التجربة أو العمل امليداين

بحث كل فرع من فروع العلم يف قطاع ختصيص دقيق وضيق يعنى بمجال ذلك ي   6-
الفرع، ويكشف الظواهر والقوانني فيه، أما الفلسفة فتدرس الوجود الكيل من 

 .حيث هو وجود، وبشمولية يف تناول املعرفة
هيتم العلم بمبدأ التكميم واحلرص الكمي يف جانبه االمبرييقي، أكثر من اهتاممه    7-

ً                                                                    لكيف والنوع الذي ال يبتعد تفسريا عن املعطيات امليدانية املكممة، ومن ثم؛ با
 فإن الكيف يف العلم يبنى عىل تلك املعطيات؛ أما الفلسفة فهي تتناول موضوعاهتا

 .يف اجلانب الكيفي والنوعي فحسب، وال عالقة هلا بالكم واحلرص الكمي
 هناك صلة بني الفلسفة والعلم ومع ذلك فإن هذه االختالفات ال تعني بأنه ليس

ً                                                       فهام حقالن معرفيان متساندان إضافة أم نقدا تعديليا، بل  ً ن الفلسفة هي احلاضنة إً
 . الطبيعية التي خرجت منها العلوم
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ً                                  لبحث العلمي دون أن نفهم أوال معنى ليس من املمكن أن نفهم العلم ومنهج ا
ً                                                                         املعرفة العلمية ومكوناهتا، مما يتطلب مقدمة رضورية تعرض ملفهوم املعرفة واملعرفة 

جمموعة املعتقدات والتصورات، واملعاين، «: وإىل ذلك فإن املعرفة هي. العلمية
تمرة واملفاهيم، واآلراء واألحكام التي تتكون لدى اإلنسان نتيجة مساعيه املس

 . )1( »للتعامل مع الظواهر الكونية
أن املعرفة بصفة عامة، عبارة عن نسق من املعاين واملعتقدات : وبتعريف آخر

واألحكام واملفاهيم والتصورات الفكرية التي يكوهنا اإلنسان عن أي جانب من 
 .)2(جوانب الكون الذي يعيش فيه

أو جمال معني أو أمور حمددة، ً                                        إذا؛ فإن معرفة اإلنسان ال تقترص عىل يشء معني 
 بل تتوسع ومتتد لتشمل كل الظواهر الكونية وبحسب الظروف والوسائل املستخدمة

                                                   
عبد املعطي حممد عساف وآخرون، التطورات املنهجية وعملية البحث العلمي، دار وائل للنرش، عامن،   )1(

 .7ف، ص2002
 .17 صسمري نعيم أمحد، مرجع سابق،  )2(
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لديه وهبذا التصور للمعرفة فإهنا تكون متنوعة لتشمل الظواهر الكونية من مجاد 
ظواهر الكيميائية والفلكية والفيزيائية والرياضية الونبات وحيوان، وما يشتق عنها من 

تعلقة بالوجود اإلنساين مثل الظواهر االجتامعية والسلوكية البرشية املالبيولوجية، وو
 .واالقتصادية والثقافية واإلدارية

 

 :إن حدود املعرفة العلمية ومداها تعتمد عىل اآليت
ة بني ظواهرها وما يتمكن الفرد اإلنساين نبثقطبيعة املعرفة ونوع العالقات امل   1-

 .  اكتشافهايف التوصل إليه واألساليب والوسائل املتوافرة واملستخدمة من
 فهناك ا وجماهلاماهية االهتاممات التي يوليها الفرد اإلنساين للظواهر وطبيعته  2-

من هيتم بالظواهر الطبيعية، وآخر بالظواهر االجتامعية أو االقتصادية أو اإلدارية 
 .)1( يرغبه من التخصصأو السياسية أو السلوكية كل حسب ما

رى نف؛ مصادر املعرفة وطرق الوصول إليهايف وقد اختلف العلامء واملفكرين 
 يرى أن العقالنيني ومنهم ديكارت يرون أن العقل اإلنساين هو األساس للمعرفة، بينام

إذا هنا ال تنشأ يف العقل إال أالتجريبيون أن التجربة هي املصدر األسايس للمعرفة و
 ات وعمليات وأثار حسية فهي مستقاة من التجربة، ويؤكد االجتامعيونجراءإسبقتها 

ومنهم دوركايم عىل أن الظواهر احلسية واملدركات هي التي تؤدي إىل تكوين األفكار 
والتصورات النظرية التي تتجمع يف العقل، وإن املبادئ والنظريات ال تنبع عن 

ان وتفاعالته مع املجتمع وظواهره وإهنا العقل املجرد، وإنام مرتبطة بتصورات اإلنس
 : وهبذا فقد ظهر اجتاهني يف حماولة التعرف عىل طبيعة املعرفة مهاةغري ثابت

                                                   
 .7-8ص. عبد املعطي حممد عساف وآخرون، املرجع نفسه، ص  )1(
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تصور للظواهر التي يتم التعامل هي حالة ويرون أن املعرفة : االجتاه الواقعي    1-
 .  للعامل اخلارجي عىل العقلً  اانعكاسثل معها وبذلك فإهنا مت

  والذي يطالب بعدم االكتفاء ببناء التصورات الذهنية):التجريبي (العميلاالجتاه   2-
وإنام االهتامم برتمجة املعرفة النظرية يف مساحاهتا التطبيقية ووفق سياقاهتا 

 .)1( فائدة للحياة اإلنسانية وتطورهاتلتصبح ذا
شمل  ملفهوم العلم، فاملعرفة ذات مدلول أوسع وأً  ا مرادفملعرفة ليسإن مفهوم ا

 م عشوائية أم فلسفية أمكان بصورة عامة أأتتضمن كل ما يتعرف عليه اإلنسان سواء 
سس من خالل األمستندة إىل أسس منهجية منظمة، أما العلم فإنه يستند عىل املعرفة 

ً                                                                            املنهجية املنظمة باعتبارها معرفة مؤكدة ويقينية، وهناك أيضا من يميز بني املعرفة 
اكتشاف القواعد واألسس والقوانني النظرية وتقف عندها، العلمية التي تتحدد ب

وبني املعرفة التطبيقية العملية التي تستخدم هذه االكتشافات والقواعد وما إىل ذلك 
 . بمجاهلا التطبيقي ووضع املعارف النظرية يف سياقاهتا التطبيقية لإلفادة منها

  وأدواهتا بحسب أصنافهاإن عملية البحث عن املعرفة ختتلف يف طرقها وأساليبها
 يف ولكل منها طرقه وأدواته اخلاصة به، عىل الباحث اإلملام هبا ألجل استخدامها

 . موضوعاته بشكل سليم

 
هذه بوصف خيتلف علامء املنهجية واملفكرون عند حديثهم عن مصادر املعرفة، 

عزو العلامء ذلك إىل املناحي  وي؛ذات طبيعة جدلية يصعب حسم املوقف منهاأهنا املسألة 
 :ةاآلتي

                                                   
 .8املرجع نفسه، ص  )1(
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 :املنحى العقالين  1-
يرى الفالسفة العقالنيون ومنهم الفيلسوف ديكارت أن العقل اإلنساين هو 

ن الصور املعرفية التي ياملصدر األسايس للمعرفة، ووظيفة العقل الرئيسية يف تكو
 . تعتمد درجة دقتها عىل طبيعة التفاعل التي جيرهيا العقل

 :املنحى التجريبي  2-
يؤكد الفالسفة التجريبيون عىل أن التجربة هي املصدر األسايس للمعرفة، وال 
يمكن للمعرفة أن تنشأ يف العقل إال إذا سبقتها عمليات وآثار حسية، ويقول يف ذلك 

ن مجيع األفكار مستقاة عن التجربة وحدها، وليس منها ما هو فطري إ«: لوك جون
 يف العقل يشء إال وقد سبق وجوده والتعامل معه يف العامل أو موروث فال يوجد

 . ً»        احليس أوال
بأنه يمكن التمييز بني املعارف  «ويذهب هيوم يف تأكيد عىل ذلك إىل القول 

احلسية التي تكون نتيجة احتكاك اإلنسان بالظواهر حوله، وبني األفكار التي هي يف 
شكل لدى اإلنسان وتستمر موجودة يف عقله احلقيقة تعبري عن املعارف احلسية التي تت

بعد غياب املؤثرات أو الظواهر التي يتعلق هبا، وبذلك فإن الظواهر احلسية أو املدركات 
واملؤثرات احلسية هي التي تؤدي إىل تكوين األفكار والتصورات النظرية التي تتجمع 

ة وواقعية فالطفل ، ويبدو أن ما يطرحه التجريبيون أكثر دقة وموضوعي)1(»يف العقل
الصور املعرفية عىل صفحاهتا باالحتكاك تتشكل أشبه بصفحة بيضاء ه ّ          يولد وعقل

 . مع العامل املحيط والبيئة
 : املنحى السوسيولوجي 3-

يرى السوسيولوجيون، ومنهم دوركايم، برفض املبادئ املطلقة الصادرة عن 
                                                   

 .9املرجع نفسه، ص  )1(
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 املجرد بل هي مرتبطة بتصورات العقل، ويؤكدون عىل أن هذه املبادئ مل تنبع عن العقل
اإلنسان وتفاعالته مع املجتمع وظواهره، ويرون بأنه من اخلطأ النظر إىل املبادئ أو 

، »الزمان واملكان«التصورات العقلية عىل أهنا ثابتة ال تتغري بحسب الظروف الزمكانية 
ت ؤكدون بأهنا تصورات نشأت عرب مراحل تارخيية وتطورت ووصلت إىل ما وصليو

إليه يف عقول أصحاهبا، وهبذا الرأي فأهنم ال يعرتفون بأن املعرفة تأمل عقيل جمرد، وإنام 
 . اتفسريات هلوالتحليالت الالبد أن تكون معرفة وظيفية تتصل بحقائق واقعية تقدم 

ن ما يذهب إليه كل اجتاه ال يلغي اآلخر، وإنام يستند عىل مدلوالته؛ فالعقل إ
كن فعالية العقل وحيويته إلمتام هذا تعتمد عىل تفاعله مع العامل أساس يف املعرفة، ول

 ً                                                                   املحسوس، وبذلك يكون قادرا عىل وضع التحليالت والتفسريات التجريبية وكذلك
 . التجريدية الالزمة لتوكيد املعرفة

 
اك لقد تناول العلامء هذا املوضوع بنوع من اإلسهاب، ولعلنا نشري هنا إىل أن هن

 :ً                                     املعرفة اإلنسانية أصنافا متعددة منهافمن يصن
   

 :ويف هذا املجال يمكن التمييز بني نوعني من املعرفة مها
 وهي املعرفة املتعلقة بالظواهر الطبيعية باختالف أنواعها وأشكاهلا،: املعرفة الطبيعة    1-

عرفة الكيميائية، املعرفة الفيزيائية، املعرفة امل: ومن أهم أنواع مثل هذه املعرفة
 . البيولوجية، واملعرفة الفلكية، واجليولوجية، والطبية، وغريها

 وهي املعرفة املتعلقة بالظواهر اإلنسانية التي تتشكل عن العالقات: املعرفة اإلنسانية  2-
 رفة االقتصادية،السائدة يف املجتمع بمؤسساته املختلفة مثل املعرفة االجتامعية واملع
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واملعرفة السياسية، واملعرفة النفسية، واملعرفة اإلدارية، واملعرفة الدينية واملعرفة 
 .اجلغرافية واملعرفة التارخيية، وغريها

     

 ا وشكلهاويف هذا املجال فإننا نالحظ بأن املعرفة ختتلف من حيث طبيعته
 (kerlinger)، ويرى كريلنجر اى اإلدراكي للفرد اإلنساين بالوصول إليهباختالف املستو

أن اإلنسان حيتاج يف حياته إىل ثالثة أنواع من املعرفة يستطيع احلصول من خالهلا 
 :عىل ما يريد من معلومات ومعارف وهذه األنواع هي

 من خالل وتتشكل لدى الفرد اإلنساين نتيجة التفاعل احليس: املعرفة احلسية    1-
 اخلمسة املستخدمة الكتشاف الظواهر الكونية واإلنسانية املحيطة به، هحواس

ً                                                                    فضال عن استخدام املامرسة واخلطأ يف احلياة اليومية، وأن هذه املعرفة ال ترقى 
إىل مستوى التحقيق العلمي وال تؤدي إىل معرفة العالقات القائمة بني الظواهر 

 . دوثهاواملتغريات املختلفة وأسباب ح
تستند عىل التفكري واستعامل العقل ووهي أرقى من املعرفة السابقة : املعرفة الفلسفية  2-

بصورة شمولية كلية، وتعد أصل املعرفة اإلنسانية املنظمة، وقد سادت احلضارة 
 الباحثون يف أبحاثهم، وهذا عن املعارف ااإلنسانية وقدمت معارف مهمة أستند إليه

ً                                                               ل نظرية، وتتطلب جهدا عقليا أكثر مما تتطلبه األمور اليومية التي بحث يف مسائتي تال ً
تواجه اإلنسان العادي، واملعارف هنا تعتمد بشكل أسايس عىل التأمل والقياس يف 
 تفسري الظواهر، وتبحث يف مواضيع يتعلق بعضها بام وراء الطبيعة، ومن هذه املعارف

 .لفلسفة الرومانية والفلسفة اإلسالميةالفلسفية ما جاءت يف الفلسفة اليونانية وا
 ً                                     ثبت صحتها بموضوعية بعيدا عن التحيزاتتوهي معرفة مؤكدة : املعرفة العلمية  3-

والرغبات واالنفعاالت الشخصية، وهي املعرفة التي يتم فحصها وتدقيقها، 
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صل إىل الفرد اإلنساين عن طريق اآلخرين نتيجة جهودهم البحثية، أو قد تو
املالحظة باعتامد ة جهود ذاتية، وتقوم عىل تفسري الظواهر املختلفة تأيت نتيج

العلمية املنظمة للظواهر بصياغة الفروض والتحقيق منها بالتجربة من خالل 
ً                                                      مجع البيانات وحتليلها للوصول إىل نتائج أكثر صدقا وثباتا ً. 

 وهي التي  عىل هذه األنواع بام يطلق عليه باملعرفة البدائيةيويضيف عبد املعط
 تكون بصورة معلومات وأفكار غري مرتابطة يشكلها الفرد اإلنساين باملشاهدة واخلربة

 أن يشكلوتفسريات شخصية، وهي معرفة جزئية ال يتمكن الفرد اإلنساين من 
صورة شاملة ومرتابطة كلية حول الظاهرة املراد التعرف عليها، وتتصف هذه املعرفة 

 . نفعاليةاالتفسريات الخرين وبالسطحية والتأثر بآراء اآل

 
منذ نشأة احلياة عىل الكرة األرضية كان ومازال اإلنسان املحرك األسايس للحياة 
بمحاولته البحث عن تفسري الظواهر، وإجياد احللول املناسبة هلا وملشكالهتا لفهم ما 

يب متعددة للوصول حييط به من ظواهر وأحداث وألجل ذلك سلك ويسلك أسال
 . إىل املعرفة

ولقد وضع علامء املنهجية تصنيفات عدة ملراحل تطور الفكر اإلنساين أو ما 
 :يسمى بطرق احلصول عىل املعرفة، ومن هذه التصنيفات اآليت

-1)1( 

 هر تفرس بإرجاعها إىل األسباب اخلارقةإذ كانت الظوا: مرحلة التفكري الالهويت  -أ     
                                                   

، 2001بريوت،  -، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء )السوسيولوجيا(عبد اهللا إبراهيم، علم االجتامع : أنظر  )1(
 .27-29ص.ص
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للطبيعة أو القوى اخلفية، ومل تكن هذه املرحلة من طور املعرفة قادرة عىل تقديم 
تفسري للظواهر الطبيعية، ولكنها كانت تريض عقلية البرش األول يف الوصول 

 .إىل تعليل الظواهر
ني اإلنسان يتخيلون أثناءها وهي املرحلة التي أصبح فيها ب: املرحلة امليتافيزيقية   -ب

ماهية األشياء وقوى وخواص أولية كامنة داخل األشياء نفسها، وجعلوا منها 
بروح «املحرك األول أو السبب للظواهر املختلفة؛ فالنبات ينمو ألنه يتمتع 

 .»ً           روحا حساسة«واحليوان حيس ألنه وهب   »نامية
نضج التفكري البرشي؛ إذ رأي والتي هي مرحلة : املرحلة العلمية التجريبية  -ج

البرش أن انتظام الظواهر ال تفرسه املعجزات وال أهواء اآلهلة، وحينها عدل 
اإلنسان عن البحث عن أصل األشياء وعن غايتها النهائية، واكتفى بأن يوجه 
ً                                                                     جهده إىل اكتشاف القوانني التي تسري عليها الظواهر املختلفة مستعينا يف ذلك 

 . املالحظة والتعقلبوسائل جتمع بني
2 )1( 

الطريقة املعتمدة عىل القناعات التقليدية وذلك من خالل متسك األفراد بام   -أ  
 .وا من احلقيقةفأل
الطريقة املعتمدة عىل السلطة وترتكز عىل وجود قناعات لدى الناس تركز    -ب

 سلطة معينة كالسلطة الدينية أو االجتامعية، وما عىل أن املعرفة تستمد من
 .من السلطة هي حقائق ال تقبل اجلدل والنقاشصدر ي

                                                   
د حسن الصايف، مناهج البحث بني  النظرية والتطبيق، التأميم للطباعة  أنور حسني عبدالرمحن وفالح حمم  )1(

 .21-22ف، ص ص 2005 العراق، -والنرش،  كربالء 
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الطريقة املبنية عىل البداهة وتركز عىل أن األفراد من خالل التفاعل واالتصال   -ج
 .بينهم يمكنهم التوصل إىل احلقيقة

ب واملوضوعية وإثبات الطريقة العلمية وترتكز عىل استخدام األفراد التجري  -د
 .الفرضيات أو نفيها بأسلوب جتردي موضوعي

وهناك تصنيفات أخرى مقدمة من علامء املنهجية يقسموهنا إىل املرحلة اخليالية 
واملرحلة الدينية واملرحلة العلمية، وآخرون يصنفوهنا إىل مرحلة املحاولة واخلطأ ومرحلة 

 . فكري االستقرائي ومرحلة التفكري العلميالسلطة ومرحلة التفكري القيايس ومرحلة الت
-3)1( 

ة طريقوتضمنت كل ، طرقصول عىل املعرفة إىل ثالث  طرق احلوقد قسام
 :جمموعة أساليب للحصول عىل املعرفة كاآليت

   

 استجاب اإلنسان للمواقف التي له خربة هبا، وتعد: ب العادات والتقاليدأسلو  -أ 
ارس دون تفكري أو وعي وفق املعايري االجتامعية متت اهذه االستجابات عاد

السائدة إال إذا واجه مواقف جديدة صعبة تتحداه وتتطلب منه التفكري يف 
جد اإلنسان أن استجابة مناسبة غري تلك التي أعتاد عليها وبمرور الوقت و

ال تلبي أو تفرس مواقف كثرية يف التقليدية العادات وأنامط السلوك واملامرسة 
 ً.                        احلياة التي تزداد تعقيدا

أدرك اإلنسان باملالحظة واخلربة بعض املعارف كالرشوق : اخلربة الشخصية  -ب
                                                   

عزيز حنا وأنور حسني عبد الرمحن، مناهج البحث يف العلوم السلوكية،  مكتبة األنجلو املرصية،  :  انظر  )1(
 .ف1991القاهرة، 
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د والغروب واألوقات املناسبة لزراعة بعض أنواع البذور والنباتات وأماكن تواج
بعض احليوانات بحسب الظروف املناخية واجلغرافية، وبذلك وجد اإلنسان 
ً                                                             أسلوبا آخر يف احلكم عىل األمور هو أسلوب اخلربة الشخصية حتى تواجهه 

، ويصل إىل حكم وفق ما ومن ثم يسرتجع املواقف املشاهبةمشكلة ما أو موقف 
هذه الطريقة ال ختلو من ، أو بام حيصل عليه من اخلربات، إال أن ةالنتائج السابق

مثالب قد تقود إىل استنتاجات غري صحيحة وتقلل من معرفة املالمح األساسية 
يف املوقف وغريها، واخلربة الشخصية ذات عالقة باحلواس، فكل البيانات 

أيت بواسطة احلواس وهي طريقة مناسبة ورسيعة تاملأخوذة من العامل املحيط 
ربة احلسية حيقق املزيد من املعرفة ويسمح بالتنبؤ ملعرفة اليشء، وأن استعامل اخل

 .وحدها غري كافية للحصول عىل املعرفةل اومع ذلك فإهن
ن الفرد اإلنساين مولع بالسلطة ورموزها بسبب حاجته إىل األمن إ :السلطة  -ج

والطمأنينة حيث كان الفرد اإلنساين يلجأ إىل القادة وامللوك والكهنة ورؤساء 
ً                                                    هم من أصحاب السلطة طلبا للمعرفة والنصح وإجياد احللول القبائل وغري

عىل وجود قناعات لدى هذا املصدر والتفسريات للظواهر الغريبة، ويرتكز 
األفراد بأن املعرفة مستمدة من سلطة معينة، وأهنا غري قابلة للجدل أو النقاش 
ر وتقبل عىل عالهتا عىل أساس أن أصحاب السلطة ال خيطئون وأن األفكا
 .املطروحة من قبلهم هي أفكار صحيحة، وإهنا ذات قيمة بالنسبة ألفراد املجتمع

  يف األغلب يعزو الفرد اإلنساين الغموض واحلوادث إىل الصدفة:املحاولة واخلطأ  -د 
دون أن يبحث عن العلل واألسباب، فيقبل األشياء ألهنا حتدث، ووسيلته يف 

 ري ما هو غامض، وقد يصيب أو ال يصيبذلك اللجوء إىل املحاولة واخلطأ لتفس
 تفسريات  وجه إىلً                              رافق الوجود البرشي، وقاده فعال وتتكرر، وهذا األسلوب 

 . هبا شؤون حياته
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 هناك طرق يف البحث عن املعرفة من املمكن تسميتها بالطرق امليتافيزيقية وتصنف
 :إىل
 : األسلوب الغيبي  (1)

الظواهر االعتقاد بوجود القوى اخلارقة  يف تعليل عىل هذا األسلوب عتمد ي
بدايات وجوده         الكونية الغامضة واخلوف من املجهول، إذ مل يكن لدى اإلنسان يف 

ً                                          تفكري علمي، وإنام كان تفكريه خياليا خرافيا  إىل هذا النمط التفكريي وقد أوصله ً
، وقد أعتقد بأنه Animaوقات أطلق عليه اسم الروح وجود كائن قادر عىل جتاوز املع

يسكن يف جسد اإلنسان وتغادره يف أثناء النوم واملوت، وهبذا التصور بدأ يفرس 
سلوكه وحركته وفكره ويعزوه إىل الروح باعتبارها املسئولة عن كل ما يصدر عنه 

 . سواء يف تفسري سلوكه أو تفسري الظواهر الطبيعية
 ا األسلوب واملرحلة التي سبقتها لدى البعض بمرحلة التفكريوقد أطلق عىل هذ

وكانت هذه املرحلة هي بداية املرحلة الفلسفية يف التفسري  األرواحي أواخلرايف 
العلل ووالفرق بينها، ومرحلة التفكري اخلرايف يكون باجتاه البحث عن األسباب 

شرتك يفرسها ويعزوها لألشياء بإرجاع جمموعة من الظواهر واملشكالت إىل سبب م
ً                                                                      إىل قوى خارج اليشء بدال من املرحلة السابقة التي تعزوها إىل قوى كامنة داخل 

 :اليشء ومن خصائص التفكري يف هذه املرحلة أهنا
تعتمد يف تفسري الطبيعة بوجود كائنات خارقة للطبيعة غري مرئية تتحكم   -أ 

 .بإرادهتا يف كل الظواهر واألحداث
 . غري معقولة هلذه الكائنات مادامت غري مرئيةوجود صفات   -ب
 .أتباع أسلوب التفكري البعيد عن الواقع  -ج
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 .)1(ساعد هذا األسلوب عىل انتشار اخلرافات والشعوذة والسحرة  - د
 : أسلوب االستدالل القيايس  (2)

يستخدم منهج التفكري القيايس أو االستنباطي كام وضعه أرسطو للتحقق من  
ً                                                                اجلديدة قياسا إىل معرفة سابقة بافرتاض صحة املعرفة السابقة، وإجياد صدق املعرفة

ً                                                                        العالقة بينها وبني املعرفة اجلديدة، ويعد القياس املنطقي مصدرا من مصادر احلكم 
 . عىل األمور وكشف القوانني التي حتكم الظواهر

ورات عامة يل الفرد اإلنساين إىل تبني تصموكان شيوع هذا املنهج يف التفكري هو 
يعتمد عليها يف استنباط وقائع مفردة ويقوم هذا املنهج عىل االنتقال من املقدمات إىل 
النتائج، أي من املبادئ إىل النتائج، فقبول صحة املقدمات يؤدي إىل قبول صحة النتائج، 
فاملعرفة السابقة تسمى مقدمة واملعرفة اجلديدة تسمى نتيجة، وتستلزم صحة املقدمات 

، أي االستدالل من  الكليةةعرفلنتائج، وهذا هو استنباط املعرفة اجلزئية من املصحة ا
تبني مثلة األمل عىل مقدمات ونتائج، وهذه تالكل إىل اجلزء فالقياس هنا استدالل يش

 :طريقة التفكري القيايس التي اتبعها اإلنسان يف تفسريه للظواهر واألحداث
 مقدمة كربى  كل إنسان مفكر-
 مقدمة صغرى  إنسان زيد-
 نتيجة   زيد مفكر-

 :املثال الثاين
 مقدمة صغرى  كل إنسان حيوان-
 مقدمة كربى  كل حيوان فان-
 نتيجة   اإلنسان فان-

                                                   
 . 9-10ص.، صمرجع سابقعبداهللا  إبراهيم،   )1(
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 : مع األمثلةهيوثالثة أنامط من االستدالل القيايس ويمكن  القول بوجود 
 لة التأكد من املعرفة ويستخدم يف حاCategorical Syllogismاالستدالل احلميل    -أ

 :بمعنى أنه يتكون من عبارات واضحة حمددة مطلقة غري مقيدة مثل ذلك
 مقدمة كربى  ال يمكن أن تعيش احليوانات املائية خارج املاء -    
 مقدمة صغرى  األسامك الصغرية حيوانات مائية -    
 النتيجة  األسامك الصغرية ال يمكن أن تعيش خارج املاء-    
  يستخدم يف حالة كون املعرفةHypothetical Syllogism االستدالل االفرتايض   -ب

 : مثال ذلكة،كدمؤ
 مقدمة كربى لرسوب  ل إذا أستمر زيد عىل عدم املطالعة فإن سيتعرض -    
 مقدمة صغرى  زيد مستمر عىل ترك املطالعة -    
 النتيجة   إذا سيتعرض زيد للرسوب-    
يستخدم يف حالة كون املعرفة غري  Alternative Syllogism التباديل االستدالل   -ج

 : مثال ذلكة،مؤكد
 إما أن يسمح خلالد االلتحاق باجلامعة، أو أنه سيحول إىل -    

 معهد  
 مقدمة كربى

 مقدمة صغرى تحاق باجلامعةل مل يسنح خلالد اال-    
 النتيجة  ً                         إذا سيحول خالد إىل معهد-    

 م االستدالل القيايس حلل املشكالت، وألجل معرفة األدلة واألعراضويستخد
واختيار ما قد يبدو منها أن ال رابط بينها، ولكن يتم اجلمع بينها بطريقة تؤدي إىل 

 . قود إىل معرفة جديدةتً                                             التوصل إىل نتيجة، وعموما فإن مثل هذه الطريقة 
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إىل نتائج خاطئة؛ فيام إذا فإن تطبيق مثل هذا القياس قد يقود ً            فضال عن ذلك 
 :كانت إحدى املقدمتني يف القياس االستداليل غري صحيحة مثال ذلك

 مقدمة كربى  مجيع طلبة كلية اآلداب يف بني وليد حاصلون عىل شهادة الثانوية  -   
 مقدمة صغرى  حممد طالب بكلية اآلداب بني وليد -   
 لنتيجة ا ً                                 إذا حممد حاصل عىل شهادة الثانوية-   

وبالرجوع إىل ملف حممد نجد أنه حاصل عىل دبلوم معهد املهن الشاملة بعد 
نرى أنه يتم للدراسة يف الكليات  وبالعودة إىل رشوط القبول ،)املتوسطة (اإلعدادية

 . قبول احلاصلني عىل الشهادة الثانوية؛ وبذلك كانت النتيجة خاطئة
املنطقي يقدم فائدة بالوصول إىل بعض وعىل الرغم من أن االعتامد عىل القيايس 

املعلومات وإدراك جوانب من الظاهرة املدروسة، إال أنه من الرضوري التأكد من 
صدق املقدمات وإدراك جوانب قصور القياس املنطقي عندما يتطلب األمر تعميم 

 . املعرفة اجلديدة
يؤمن بصحتها  التييعتمد القياس املنطقي عىل املسلامت، أو ما يسمى بالقضايا و

وال حتتاج إىل الربهان، وهبذا املنطق جعل اإلنسان العلل من الوجود اخلارجي املستقل 
إىل الوجود الداخيل للعلل موجودة يف داخل اليشء نفسه مثل التغيريات التي حتدث 

 . يف األجسام، والتفاعالت الكيميائية والسلوك والتفاعل االجتامعي
االستداليل القيايس قد فند التفكري اخلرايف؛ إال وعىل الرغم من أن األسلوب 

أنه مل يأت بيشء جديد رغم ختلص الفكر اإلنساين من القوى اخلارقة للطبيعة، ولكن 
معاين جمردة ال وجود هلا يف الواقع، وال يمكن إخضاعها للمالحظة ً          د أحيانا أوج

إنه افرتض وجود ً                                              فمثال نالحظ أن ديكارت عندما فرس النشاط النفيس فواالختبار،
نفس، وإن النفس لديه عنرص بسيط مفكر، ومن ثم عني هلا مكان وحدده بالغدة ال
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ً                                                                        الصنوبرية التي تقوم بوظائفها فإذا ما أرادت النفس شيئا حركت الغدة ألحداث 
الفعل املتعلق هبذه اإلرادة، ومن ثم يؤثر اجلسم يف النفس ويبلغه باحلركات الواقعة 

 .  فترتمجها إىل أصوات وألوان وروائح ورغبات ولذاتعليه التي حتدث فيه
ولكن مع كل هذا ما النفس؟، وكيف تم معرفة كونه عنرص بسيط؟، وكيف يتم 

كل ذلك ال يمكن تفسريه، وبذلك .. وغري ذلك... تأثري اجلسم يف النفس؟ أو العكس
 . فإن التفكري االستداليل غري قادر عىل تفسري الظواهر وفهمها

ُّ       يعد الفكر امليتافيزيقي  فإن ً       ختاما؛و َ ً                                        جتريدا ومهيا ألشياء ليس هلا وجود يف الواقع،ُ ً 
 :ً                                                                     وال يؤدي إىل تفسري الظواهر علميا، وتتمثل منطلقات الفكر امليتافيزيقي باآليت

استخدام األلفاظ للداللة عىل أشياء ال وجود هلا يف الواقع يف االستدالل من   -أ 
 .قضية إىل أخرى

 .ه األلفاظ عن تقديم تصور للواقع يتسم باملوضوعيةعجز هذ   -ب
 .االبتعاد عن فهم الواقع أو السيطرة عليه أو التنبؤ به  -ج

 : Inductive Reasoning أسلوب االستدالل االستقرائي   (3)
ل فيه فضيرى معظم الباحثني إىل أن منهج البحث يف العلوم الطبيعية يعود ال 

اقرتح  إذو كان يفهمه بمعنى خمتلف عن بيكون، إىل فرنسيس بيكون، وأن أرسط
بيكون املنهج الذي يستخدم فيه االنتقال من الشواهد اجلزئية إىل املبدأ الكيل، عكس 
املنهج القيايس أو االستنباطي، ويستخدم منهج التفكري االستقرائي للتحقق من 

حلصول عىل صدق املعرفة اجلزئية من خالل املالحظة والتجربة احلسية، وتكرار ا
 . تعميامت ونتائج عامةباحث النتائج نفسها، وبذلك يتكون لدى ال

 ومن الرضوري التمييز بني االستقراء التام واالستقراء الناقص أو العلمي، فاألول
يقوم عىل احلرص الكامل جلميع أفراد الظاهرة املبحوثة، أما الثاين فمبني عىل االنتقال 
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 . )1( تعميم احلكم عىل مجيع أفراد الظاهرة املبحوثةمن دراسة أجزاء من الظاهرة إىل
ً                                                                 وقد أقرتح بيكون منهجا يقوم عىل مجع البيانات عن طريق املالحظة الدقيقة 
للوصول إىل تعميامت، وذلك بدراسة عدد من احلاالت يف مواقف احلياة الواقعية 

ت املشاهبة، متثل عينة يتوصل منها إىل نتيجة عامة يفرتض مطابقتها عىل كل احلاال
قام بفحص عينة من اجلزئيات، ال كل األجزاء ه ويدعى هذا باالستقراء الناقص، ألن

لينتقل بعدها إىل احلكم ومن ثم التعميم يف الواقع كام وتكون احتاملية، ألن هذا 
 ممثلة للمجتمع كله، ،)العينة (املنهج ال يعطي معرفة صحيحة إال إذا كانت اجلزئيات

ً                                                         لعينة غري ممثلة فإن التعميم يكون خمال وغري صحيح وبذلك ال يؤدي أما إذا كانت ا
االستقراء هنا إىل احلقيقة، ولكن قد يوصل إىل نتائج ختتلف يف احتامالت صحتها، 

توصل إليها عن طريق االستقراء الناقص هي نوبذلك يمكن القول أن املعرفة التي 
 . تمعرفة حتتمل الصدق واخلطأ، أو هي جمرد استنتاجا

 
 ن منهج البحث العلمي يعتمد عىل الوصف الدقيق واستخدامأأبن اهليثم يرى احلسن 

 املشاهدة احلسية واالستقراء وتكرار التجربة، ويتصف بالتأين وعدم الترسع يف األحكام
والتدرج يف مراحل العمل والتجرد من اهلوى، والشك عند أبن اهليثم أساس 

والواجب عىل .. «: احلقيقة، فهو يقول يف مقاله الشكوك عىل بطليموسالوصول إىل 
ً                                                                      الناظر يف كتب العلوم إذا كان غرضه معرفة احلقائق أن جيعل نفسه خصام لكل ما 

 ويتهم نفسه عند خصامه، فال يتحامل ...ينظر فيه، وجيعل فكره يف متنه ومجيع حواشيه
 . )2(»...عليه وال يتسامح معه

                                                   
 .28ف، ص1978، يف فلسفة العلوم ومناهج البحث، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، دحممد مهران وحسن عبد احلمي  )1(
 .29املرجع نفسه، ص  )2(
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ً   اعنرص أساسيمتثل حيان فإن التجربة العملية يف البحث العلمي لديه أما جابر بن 
وأنه يويص تالميذه هبا مع املطالبة بالتأين وترك العجلة يف الوصول إىل النتائج حيث 

وأول واجب أن تعمل وجترب التجارب، ألن من ال يعمل وال جيري ..  «: يقول
 ... يا بني بالتجربة لتصل إىل املعرفةالتجارب ال يصل إىل أدنى مراتب اإلتقان، فعليك

وما أفتخر العلامء بكثرة العقائد، ولكن بجودة التدبري، فعليك بالرفق والتأين وترك 
 . )1( »...العجلة

مالمح املنهج العلمي عند املسلمني وأسس املناهج التي ً       إجيازا تضح توبذلك 
 يف جوهرها قائمة عىل أتبعها العلامء يف دراساهتم وأبحاثهم، وإثبات أهنا كانت

املشاهدات والتجارب واستخدام اللغة الرياضة يف التعبري عنها يف شكل نظريات، 
 . )2(وقد أرسى علامء العرب قواعد التجريب بعد إزاحة املنطق األرسطي

     

كانت مالحمها عند علامء ظهرت الطريقة العلمية نتيجة جهود بذهلا العلامء و
العرب ثم فرنسيس بيكون يف القرن السادس عرش وبداية القرن السابع عرش يف 
أوربا، ومن ثم تطور نتيجة جهود وأفكار نيوتن وغاليلو، فظهر املنهج العلمي أو 
 . الطريقة العلمية التي جتمع بني األسلوب االستقرائي واألسلوب االستنباطي القيايس

 ُّ  دَ  عُ  تة العلمية بني الفكر واملالحظة، وبني االستقراء والقياس، وجتمع الطريق
ً                                                                     هذه الطريقة منهجا ملالحظة احلقائق باستخدام أساليب القياس والتحليل، وقد 
توصل الفكر اإلنساين إىل هذه الطريقة بعد أن ختلص من نامذج التفكري اخلرايف، 

                                                   
 موسى، منهج البحث عند العرب يف جمال العلوم الطبيعية والكونية، دار الكتاب، دجالل حممد عبد احلمي  )1(

 .125-127ص.، ص1972بريوت، 
 .4ف، ص 1984مصطفى حلمي، مناهج البحث يف العلوم اإلسالمية، مكتبة الزهراء، القاهرة،   )2(
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يقة العلمية، وقد حددت املعرفة بالطرعىل ً                             وعموما ثمة طرائق شتى للحصول 
 :)1(خطوات الطريقة العلمية عند بعض العلامء بإتباع اآليت

 تطلب االستطالع أو الفهمتتوجد كثري من املشكالت : اختبار املشكلة وتعريفها    1-
 .ويتم صياغتها عىل شكل سؤال يمكن اإلجابة عنه، أو املعرفة

سة وأدواهتا وحتديد وسائل مجع ويضم اختيار عينة الدرا: ات البحثإجراءتنفيذ   2-
 .البيانات وأساليب حتليها

ويتم حتليها باستخدام واحد أو أكثر من األساليب اإلحصائية : حتليل البيانات  3-
وبأسلوب يساعد عىل اختبار صحة الفروض املوضوعة أو اإلجابة عن األسئلة 

 .املطروحة
ت يف ضوء النتائج التي ويتم التوصل إىل االستنتاجا: استخالص االستنتاجات  4-

 .يتم التوجه إليها من خالل القيام بتحليل املعلومات والبيانات
 فريى أن خطوات البحث العلمي ال ختتلف عن (J. Dewey)أما جون ديوي 

ة يمر هبا الفكر اإلنساين يخطوات التفكري عند اإلنسان، إذ تتمثل يف عدة مراحل رئيس
 :وقد قسمها إىل املراحل اآلتيةعندما حياول اكتشاف ظاهرة جديدة، 

 وتتضمن جماهبة مشكلة ال يمكن حلها أو تفسريها للوهلة األوىل،: املرحلة األوىل  =
 وغري ذلك، مما يتطلب مواجهتها ...حيث أن هناك مشكلة ما أو حرية أو إرباك

وصياغتها عىل شكل فرض أو سؤال يمكن اإلجابة عنه من خالل بيانات ذات 
 .تم مجعها وحتليلهاصلة باملشكلة ي

ويف هذه املرحلة يقوم الفرد اإلنساين باملالحظة ومجع احلقائق : املرحلة الثانية  =
 . باملشكلة تساعد يف الكشف عنها وحتديدها بدقةةالتي تبدو ذات عالق

                                                   
 .5-6ص.املرجع نفسه، ص  )1(
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 بعد دراسة البيانات التي مجعت حول املشكلة يقدم الباحث ختمينات: املرحلة الثالثة  =
ني احلقائق، أي يقوم بوضع حلول حمتمله هلذه املشكالت، وأن لرشح العالقات ب

 .هذه الفروض أو احللول هي جوهر الطريقة العلمية للحصول عىل املعرفة
 .وتشمل التفكري يف النتائج التي ترتتب عىل الفروض املقرتحة: املرحلة الرابعة  =
ظاهرة ً                    ا األدلة التي تفرس الً                                       ويتم فيها برهنة الباحث منطقيا أو جتريبي: املرحلة اخلامسة  =

وتوصل إىل النتائج التي حتدث فيام لو صحت الفروض، أي التوصل إىل معرفة 
 .متامشية مع احلقائق املالحظة

 وفيها يتم استنتاج األمور املفرسة وتعميمها يف ضوء اعتبارات: املرحلة السادسة  =
 .ات البحث ومنهجيتهإجراء

 اإلنساين هذه إىل خطوات البحث خطوات التفكريجون ديوي وقد ترجم 
 :العلمي؛ كاآليت

اختيار مشكلة البحث وحتديدها وتعريفها وصياغتها عىل شكل سؤال يمكن   1-
 .اإلجابة عنه

الدراسة وأدواهتا وحتديد عينة ار أفراد ي وتتمثل باخت،ات البحثإجراءتنفيذ   2-
 .وسائل مجيع البيانات وأساليب حتليلها

باستخدام أكثر من أسلوب من األساليب اإلحصائية بحيث حتليل البيانات   3-
 .يساعد عىل اختبار صحة الفروض أو اإلجابة عن األسئلة املطروحة

النتائج التي يتم التوصل عىل أساس حتليل واستخالص االستنتاجات وصياغتها،   4-
 .إليها من خالل عمليات حتليل البيانات
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 :بارات اخلاصة باملنهج العلمي وهيومن خالل ما ذكر نتوصل إىل بعض االعت
 .املنهج العلمي ال يقود إىل احلقيقة املطلقة، ولكن يقود إىل الشك املنظم  1-
إن هذه الطريقة ملجاهبة املشكالت هي بنفس الكفاءة يف العلوم املختلفة، وإهنا   2-

 .مرنة حسب طبيعة كل معرفة علمية
هلام يف اكتشاف املعارف اجلديدة، كام ال يتكرر يف هذه الطريقة دور الصدفة واإل  3-

حدث مع العامل فلمنج يف اكتشاف البنسلني، والعامل ارمخيدس يف اكتشاف 
قانون الطفو، والعامل نيوتن يف اكتشاف قانون اجلاذبية، والعامل بافلوف يف إظهار 

 .النظرية اإلشرتاطية
 طبيعة وسيكولوجيةترتكز هذه الطريقة عىل افرتاضات ومسلامت معينة تتعلق بال  4-

يسلم الباحث بوجودها دون وبعض العوامل االجتامعية واالقتصادية اإلنسان 
 .برهان أو اختبار

وهبذا؛ فإن الطريقة العلمية لدى بعض العلامء إنام هي الطريقة التي تعتمد عىل 
 ي، وتستخدم أساليب املالحظة العلمية وفرض الفروضواالستنتاجالتفكري االستقرائي 

جربة حلل املشكلة والوصول إىل نتيجة، وهناك من يؤكد عىل أهنا خصائص معينة والت
إىل عنارص أبسط للظواهر وأساليب بالتجزئة أساسية مثل استخدام أسلوب التحليل 

 للتوصل إىل قالقياس الدقيق واملعاجلة اإلحصائية للبيانات واستخدام التفكري اخلال
 : قوانني علمية بخطوات منها

 .د املشكلةحتدي  1-
 .مجع البيانات واملالحظات املتعلقة وتنظيمها  2-
 .فرض الفروض  3-
 .التنبؤ بالظواهر يف ضوء الفروض  4-
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 .البحث عن حدوث هذه الظواهر  5-
 .لظواهر املتنبأ هباصول اً                                    قبول الفرض أو تعديله أو رفضه وفقا حل  6-
 .الوصول إىل حلول أو نتائج  7-
 .ول يف مواقف جديدةاستخدام النتائج أو احلل  8-

 
 : تتضمن خطوات الطريقة العلمية مكونات سلوكية أساسية وهي

   
بمعنى إدراك مشكلة معينة، وإدراك الفرق بني : الشعور باملشكلة وحتديدها  1-

 وإدراك الفرق بني املشكلة والسؤال، واملشكلة املصاغة عىل شكل احلقيقة واملشكلة
سؤال، وإدراك الفرق بني املشكلة والفرض، واإلدراك والتمييز بني املشكالت 

ديد املشكلة بعبارات واضحة حمددة وحتليلها إىل حاهلامة وغري اهلامة، والقيام بت
 .عنارصها وإدراك االفرتاضات األساسية وغريها

وذلك برضورة الرجوع إىل املراجع واملصادر : املعلومات املتعلقة باملشكلةمجع   2-
الرئيسية والدقيقة يف مجع البيانات واملعلومات، والتمييز بني مصادر املعلومات، 
ويف درجة الثقة هبا، والتمييز بني املعلومات ذات العالقة باملشكلة وتلك التي 

 .غري ذات العالقة
معرفة الباحث أن الفروض حلول ممكنة مؤقتة : رهافرض الفروض واختيا  3-

ً                                                               خاضعة لالختبار والتجريب واإلثبات، وإهنا ليست حلوال هنائية للمشكلة، 
والقدرة عىل التمييز بني الفرض واالفرتاض، والقدرة أو املهارة يف اختيار أنسب 

 .ض بعبارات سهلة وفهمها واختبار صحتهاوالفروض، وصياغة الفر
 وذلك من خالل تصميم جتارب الختبار صحة الفروض: حة الفروضاختبار ص  4-
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املقرتحة وإدراك املتغريات املستقلة والتابعة والدخيلة التي تتطلب الضبط 
والتحكم، وإدراك األخطاء املحتملة يف وسائل القياس واألدوات املستخدمة، 

 .قةوااللتزام بتعريف املصطلحات املحددة وتنظيم البيانات وتسجيلها بد
  مثل تنظيم البياناتهاباكتساب املهارة الالزمة لتفسري: تفسري البيانات وحل املشكلة  5-

  بعض العمليات الرياضية واإلحصائية،إجراءيف جداول ورسوم بيانية، ومهارة 
 ومهارة تفسري البيانات وإدراك احلقائق املتضاربة مع الفروض أو النتائج، وإدراك

 ة وغري املبارشة، وإدراك صحة عبارة معينة أعطيت كدليلالفرق بني األدلة املبارش
 .وتضاربت مع النتيجة، ومعرفة مدى صدق األدلة املستخدمة يف تدعيم النتائج

جعل النتائج وبوذلك من خالل معرفة الباحث العلمي : استخدام النتائج  6-
حلقائق، واألحكام التي تم التوصل إليها يف البحث يف حدود األدلة وا والقرارات
 بني املواقف اجلديدة واملوقف املثبت يف البحث، وإدراك التشابه بني والتمييز

 اجلديدة وبني املوقف املثبت يف البحث حالة وجود التشابه، وإدراك أناملواقف 
وتنطبق عىل وإنام يامت املتوصل إليها يف البحث ال متتد إىل موقف جديد مالتع

به بينهام، ومعرفة أن التنبؤات للمواقف اجلديدة املوقف اجلديد إذا كان هناك تشا
 ومعرفة حمددات النتائج وعدم التعميم إىل حدود أبعد من ...،يبضع للتجرخت

 .حدود األدلة واحلقائق والظروف املتعلقة بالبحث
     

 :وتتضمن اآليت
ختلص العقل والتفكري من التحيز، واألخذ ، من خالل ألفق العقيل وتفتحهأتساع ا  1-

بآراء اآلخرين واحرتامها وتفهام حتى لو تعارضت مع اآلراء الشخصية أو حتى 
إذا خالفتها، والتخلص من اخلرافات والقيود والضغوط واألفكار اخلاطئة، 
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 األفكار أو اآلراء إذا ورحابة الصدر، وتقبل النقد، واالستعداد لتغيري أو تعديل
ثبت خطؤها يف ضوء احلقائق واألدلة املقنعة والصحيحة، واالعتقاد بأن احلقائق 
نسبية، وما يتم التوصل إليها ليست مطلقة، وأهنا ختضع لالختبار والتجريب 

 .املستمر ويمكن تعديلها أو تغيريها يف ضوء أدلة جديدة
 رغبة الباحث يف البحث عن اإلجابات ى، بمعنحب االستطالع والرغبة يف التعلم  2-

الرغبة يف زيادة اخلربات واملعلومات ووالتفسريات املقبولة ألسئلته أو فروضه، 
 .واستخدام املصادر، والبحث عن كل ما هو جديد يف بحثه

البد للباحث أن يعتقد ؛ إذ البحث وراء املسببات احلقيقية لألحداث والظواهر  3-
 ولذا جيب عىل الباحث أن يدرس هذه الظواهر ويبحث بأن ألية ظاهرة مسببات،

عن مسبباهتا احلقيقية، واالبتعاد عن املبالغة ودور الصدفة واالعتامد عليها يف 
ضوء اإلطار اإلحصائي، وأن ال يعتقد برضورة وجود العالقة السببية بني 

 .ظاهرتني بمجرد حدوثها أو تتابع حدوثها
أن يتوخى الدقة يف مجع األدلة ، بوصول إىل القراراتالدقة والكفاية يف األدلة لل  4-

 واملالحظات والدقة يف االعتامد عىل مصادر متعددة موثوق هبا وصحة املعلومات
املتضمنة، واالبتعاد عن اختاذ القرارات الرسيعة، وجتاوز النتائج يف إصدار 

هذه األدلة ن يشرتط يف أاألحكام ما مل يتم دعمها باألدلة واملالحظة الكافية، و
 .واملالحظات توافر معايري املوضوعية والصدق والكفاية واملالئمة

الباحث بدور العلم  من خالل أمهية الدور االجتامعي للعلم والبحث العلمي  5-
 هوالبحث العلمي يف إجياد حلول علمية ملشكالت املجتمع والتحديات التي تواجه

 ال القتصادية، واإليامن بأن العلميف خمتلف املجاالت االجتامعية والرتبوية وا
 . حتقيق سعادة ورفاهية البرشدصدبيتعارض مع األخالق واالثنان 
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مل يكتسب التفكري العلمي خصائصه املميزة التي أتاحت له بلوغ نتائجه النظرية 

خالل و. والتطبيقية الباهرة؛ إال بعد تطور طويل، وبعد التغلب عىل عقبات كثرية
هذا التطور كان الناس يفكرون عىل أنحاء متباينة، يتصورون أهنا كلها هتدهيم إىل 
ً                                                                      احلقيقة؛ ولكن كثريا من أساليب التفكري اتضح خطؤها فأسقطها التجريب العلمي 
والعقل البرشي خالل رحلته الطويلة، ومل تصمد يف النهاية إال تلك اخلصائص التي 

بناء املعرفة وزيادة قدرة اإلنسان عىل فهم نفسه والعامل تثبت أهنا تساعد عىل العلو ب
ً                    ، طبيعيا واجتامعيا،هاملحيط ب وهكذا يمكن استخالص جمموعة من اخلصائص التي . ً

ُ                                                      تتسم هبا املعرفة والتفكري العلمي، أيا كان امليدان الذي ت طبق عليه، والتي تتميز هبا ً
 أن تتوفر لدى البدو. )1(سانتلك املعرفة عن سائر مظاهر النشاط الفكري لإلن

الباحث العلمي القدرات واملهارات، وأن يتصف بالنزعة العلمية وان تترشب هذه 
اخلصائص تفكريه وعمله، وهذه اخلصائص هي ما يميز طبيعة التفكري العلمي لدى 
 ً                                                                     الباحث العلمي وتفكري الشخص العادي، ويمكن اختاذ هذه اخلصائص مقياسا لقياس

 فام هي هذه اخلصائص الرئيسية؟نوع من التفكري يقوم به اإلنسان؛ مدى علمية أي 
) Conceptual Schemes(يستخدم الباحث التكوينات أو التصميامت الفرضية   1-

أو الفروض والنظريات العلمية يف دراسة املشكالت واألحداث والظواهر 
ستخدم املختلفة الطبيعية منها واإلنسانية؛ فالباحث ذو التفكري العلمي ي

الفروض والنظريات بدقة وتنظيم، ومن ثم خيضعها لعملية التجريب املستمر 
صحتها وعدم تناقضها، وأنه يدرك بأن كل الظواهر نسبية، وقد من للتأكد 

أما الشخص العادي فإنه أثناء تفكريه ال . ناقض معهتتتطابق مع الواقع أو ت
                                                   

فؤاد زكريا، التفكري العلمي، سلسلة عامل املعرفة، العدد : أنظر للتفصيل حول التفكري العلمي وتارخييته  )1(
 .15-44ص. ف، ص1978ب، الكويت، الثالث، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدا
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ربة العملية والبداهة، يستخدم حقائق العلم ونظرياته، وإنام يعتمد عىل اخل
ويستخدم يف تفسريه للظواهر واملشكالت واألحداث أنامط التفكري اخلرايف أو 

 .اآلبائي والرتاثي، وينظر إىل احلقائق عىل أهنا مطلقة وهنائية
ً                                                                        الباحث ذو التفكري العلمي يقوم باختبار فروضه ونظرياته خمتربيا أو ميدانيا؛   2- ً

ً                                             قائق تأمليا أو نظريا، وإنام عىل أساس التجريب فهو ال يكتفي باألسباب واحل ً
الذين يستخدمون األفكار العاديني العميل، فهو يؤمن باملوضوعية، بعكس األفراد 

 . للظواهرالقبلية واالجتاهات االنتقائية والسلطوية يف تفسريهم
يقوم الباحث ذو التفكري العلمي بضبط املتغريات، والباحث العلمي يستخدم   3-

بحثه هذا األسلوب حيث يقوم بضبط وتثبيت ومكافئة متغرياته التي قد تؤثر يف 
وفر هلا الصدق، أما الشخص العادي فإنه ال يفكر يف ضبط ييف البحث ونتائجه مما 

البحث، املتغريات املؤثرة الداخلية واخلارجية عىل جمريات املوضوع أو مشكلة 
 . بالتفسريات السلطوية واملتحيزةوالتي تؤثر يف مدى صحة احلكم والنتيجة ويقبل

قدمنا يف أعاله التمييز بني الباحث ذو التفكري العلمي واإلنسان العادي أثناء 
طرحه موضوع ما للبحث والنقاش، وبام أنه من الصعب وضع تعريف جامع مانع 

 :للعلم، فالبد من مجع بعض خصائصه ومنها
 بأنه يعرب عن أفكاره ومدركاته  التفكري العلميويمتاز الشخص ذ: دقة الصياغة  1-

احلسية بلغة كمية ذات صياغة رياضية دقيقة متتاز عن اللغة الوصفية الكيفية، 
وللتعبري الكمي الدقيق قيمة يف العلم، فهو يضفي عىل األشياء املختلفة صورة 

ً                              ا، وجيعل أيضا إدراك التشابه يف هً                                        واحدة تقرب بينها وجتعل الفرد مدركا لتشاهب
ت والصفات احلسية ممكنة، ويعترب التعبري الكمي عن املفاهيم والقوانني الكيفيا

ً                                                                            العلمية بالصياغة الرياضية للنتائج العلمية مقياسا ملدى تقدم العلوم، فهو الذي 
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كشف ما بني العلوم املختلفة من عالقات وصالت، ومن ثم حتويل بعضها إىل 
 .البعض اآلخر

ع املتشاهبات والتي تبدو خمتلفة من حيث املادة يف يمتاز العلم بأنه جيم: التعميم  2-
قانون واحد وقيام العامل بالتعميم ووصوله إىل القانون إنام هو نتيجة إدراك العامل 
 ألوجه التشابه بني اجلزئيات أو الصفات املشرتكة بينها، والتي تضفي عىل األفراد،

العامل اجلزئيات فإنه وعىل كل فرد منها بصورة خاصة متيزها عن غريها وبدراسة 
هيدف التوصل إىل قانون عام ختضع له مجيع احلاالت املشاهبة واملمكنة، وذلك 
ألن العلم ال يقوم إال عىل ما هو كيل وعام وهذا ما يسمح بالتنبؤ بكل حالة 
متشاهبة، وهذا ما جيعل طرح مفهوم التعميم إىل حاالت أخرى، إذا ما توافرت 

 وجدت فيها احلاالت املشاهدة، وفشل العامل يف ظروف مماثلة للظروف التي
حثها العامل بإدراك هذه الصورة الواحدة التي يشرتك فيها مجيع األفراد التي 

واألفراد املشاهبة التي مل يبحثها فشل يف الوصول إىل القانون العام، والتعميامت 
ون العام، العلمية ال تقترص فقط عىل إجياد املتشاهبات ألجل الوصول إىل القان

 .ستهدف الوصول إىل النظرياتما يبل أن هناك من التعميامت العلمية 
 أن قضايا العلم املطروحة جيب أن تكون قابلة للتأكد: التأكد من صدق املعطيات  3-

ً                                                              ارها والربهنة عليها عقليا أو جتريبيا، ففي العلوم الرياضية يتم بمن صدقها باخت ً
  أو الالمربهنات مما يربهن عىل غريه من القضايا،من خالل املسلامت أو البدهييات

 للتحقق التجريبي، وأن تكون قابلةويف العلوم الطبيعة بإخضاعها ونتائجها 
للمالحظة أو التجربة، وليس جمرد فرض ختميني ذايت أو حكم قيمي، فكل قضية 

 .غري قابلة للربهنة أو التجريب ليست قضية علمية
أن تكون القضية العلمية ثابتة يف مجيع الظروف : لعلميةالثبات النسبي للقضية ا  4-

 واملناسبات إذا ما توافرت ظروف مشاهبة للظروف التي حدث فيها للمرة األوىل،
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وهذا الثبات مطلق يف الرياضيات ألهنا تعتمد عىل الواقع، وليس عىل التجربة، 
ً                                               أما العلوم التجريبية فثباهتا ليس مطلقا دائام، ف  تتعرض للزوال أو  احلقائقضعبً

 التعديل أو التطوير بسبب ما يكتشف وخيرتع من وسائل الرصد والقياس، وأدوات
 أن احلقيقةعىل ل لالتجريب وإمكانيات التحكم، وهذا يؤدي إىل تغري احلقيقة، مما يد

 العلمية ليست هي الواقع بل ما يقرره العلامء عن هذا الواقع الذي يتغري مع تغري
ة، لكون القوانني العلمية ليست قوانني حتمية، وال توجد يف احلقيقة العلمي

 إال يف الرياضيات لالعلوم الطبيعية حقيقة علمية مطلقة وهنائية ال تتغري وال تتبد
واملنطق، فاحلقيقة العلمية املتاحة يف العلوم هي حقيقة نسبية متطورة يصنعها 

 ً.                                        العلامء وليست بالرضورة أن تكون صادقة كليا
ً                       فقا مع غريه من العلامء، ت التزام الباحث برشوط جتعله ميعنتو: وضوعيةامل  5-

ً                                                                            متخليا عن التحيزات ومتجردا ونزهيا وأن ال يتدخل يف الظاهرة التي يقوم بدراستها ً ً 
 سمح له الرشوط العلمية يف البحث، وأن يقوم بتصحيح إحساساتهتإال بالقدر الذي 

ً                                        التجرد والنزاهة وجتنب كل حكم بعيدا عن عنيتوتعديلها وتنظيمها، واملوضوعية 
 املصالح الشخصية والتطلعات واآلراء والرغبات وامليول واألهداف واالنحيازات،

 .والتعبري عن الواقع املوضوعي
تميز الباحث بمقدرته عىل التحليل والوصول إىل أبسط األمور أو يأن : التحليل  6-

ي ال يمكن حتليلها إىل ما هو أبسط ما يسمى باملطلقات عىل حد قول ديكارت الت
منها وال تعتمد عىل غريها وقدرته عىل الوصول يف حتليله إىل ما يدرك ويفهم 
 باحلدس املبارش، وهدف التحليل الوصول إىل مقدمات النتائج أو أسباب الظواهر،
وعىل الباحث عند التحليل أن يالحظ ما بني األجزاء وما بينها وبني الكل أو 

 من عالقات بنيوية ووظيفية والتحليل ليس هدف هالذي يقوم بتحليلاملوضوع 
 . الرتكيبوالعلم وإنام وسيلة لتحقيق هدف ه
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 التفكري العلمي يبدأ أبحاثه من حيث والباحث ذ): الرتاكمية(اتصال البحث   7-
انتهى العلامء أو الباحثون اآلخرون ويبدأ العلامء أو الباحثون الالحقون بام 

ً                         تقدم، ويكون البحث متصال، ي اآلخرون، وهبذا يتطور البحث والعلم وانتهى إليه
ولذا عليه أن يطلع عىل ما توصل إليه اآلخرون من البحوث العلمية يف جمال 
ختصصه، وعىل آخر ما وصل إليه العلامء قبل أن يبدأ ببحثه، والباحث العلمي 

 .يعمل عىل تطوير ما وصل إليه غريه
 التفكري العلمي أن يقبل وعىل الباحث ذ: امت واملبادئالتسليم بصحة املسل  8-

املسلامت والبدهييات ويؤمن هبا ألن املعرفة العلمية ال تقوم إال عىل بعض 
، ويقبلها الباحث أو العامل كبدهييات أو مسلامت ليقوم ااملبادئ ليستند عليه

ختالف بمرشوع بحثه العلمي ويصل إىل قوانني عامة تسمح له بالتنبؤ، ورغم ا
راء العلامء حول هذه املبادئ أو املسلامت من حيث طبيعتها ومصدرها إال أهنم آ

يرون أهنا افرتاضات مالئمة، وأن مصدرها احلدس وبدوهنا ال يمكن أن تقوم 
 .معرفة علمية ومن هذه املسلامت احلتمية والنسبية، وإنسانية احلقيقة العلمية

 ائقه مرتبطة بعضها ببعض يف بناء نسقي، فالعلميمتاز العلم بأن حق: البناء النسقي  9-
ليس جمموعة مفككة أو مبعثرة من احلقائق أو القوانني ال ترابط بينها، بل أهنا 
جمموعة حقائق منظمة يسمح باستنباط بعضها من اآلخر، أو يفرس بعضها 

 .م إىل إمكانية التنبؤ، وبدون التنظيم النسقي ال يقوم علمداآلخر، وهذا يق

هي أهم خصائص التفكري العلمي أو املعرفة العلمية، فالبد من توافرها يف هذه 
 . كل معرفة تنتسب إىل العلم ولو بدرجات متفاوتة
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ملا عرفنا أن البحث العلمي يقوم عىل رشوط ويتوفر عىل خصائص، فإن 

ً                                      صائصه الشخصية واملهنية عىل أساسها، فضال ً                              الباحث العلمي يستمد بعضا من خ
عن رضورة  أن يتحىل الباحث بصفات شخصية ومؤهالت قيمية وتقنية مهنية متيزه 

 .عن غريه، وتكون بمثابة املعيار الذي يقاس به ويقوم يف ضوئه

 
ً                                                                لقد حددت أدبيات البحث العلمي عددا من الصفات الواجب توافرها يف 

 :يالباحث، ه
 وهي تلك التي تتعلق بالباحث نفسه كإنسان منها رغبته يف البحث،: صفات خلقية    1-

 ب التقيص واالطالع، والتواضع وعدم مهامجةحوالصرب عىل العمل املستمر، وتوفر 
اإلنسانية اآلخرين بشكل شخيص، وقوة املالحظة واليقظة وخاصة يف العلوم 

 . ىل رؤية األحداث عىل حقيقتهاواالجتامعية، ووضوح التفكري والقدرة ع
 :ً                                           وهي تلك التي تتعلق بالباحث بوصفه عاملا، وهي: صفات علمية وعملية  2-
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جيب أن يتحىل هبا ومنها املقدرة عىل البحث وذلك ألن : صفات علمية عامة  -أ  
مجع البيانات وترتيبها فحسب غري جمدية، وإنام املجدي يف ذلك حتليلها وتفسريها 

عىل ربط األجزاء والوصل بني األحداث ينه إىل ذاكرة قوية وحافظة تعمما حيتاج 
واملعلومات، وكذلك البد من توافر املقدرة التنظيمية التي متكنه من تبويب املادة 

 ،)1(وتصنيفها ألن البحث املنهجي تركيبي حيتاج إىل سعة اخليال وملكة االبتكار
 مما يكون الباحث تتثبال إىل  الذي يقود،ً                             فضال عن امتالك صفة الشك العلمي

ع فرضية ما، ثم جيمع هلا األدلة والقرائن فإذا ثبت له صحة ضبصدده كأن ي
الفرضية وثق هبا واعتمدها وإال نبذها وأظهر عدم صحتها وهذا ما أشار إليه 

 .)2(ً               أبن خلدون أيضا
ً                                                              ويشرتط يف الباحث أيضا وجود صفة التجرد العلمي واملوضوعية التامة،    -ب

يعني توافر العدل يف الباحث وجترده عن التحيز واملوضوعية، وتعني االبتعاد و
 عن الذاتية والعاطفة واألهواء الشخصية والعادات والتقاليد واملصالح واالنتامءات

 . والنزاهة الفكريةةاأليديولوجية والفكرية وتوفر األمان
 :صفات علمية خاصة ومنها  -ج

 احلالة فإن الباحث بحاجة إىل قراءة واسعة معرفة موضوع البحث ويف هذه  1-
 .ً                               وإطالعا عىل خلفية املوضوع النظرية

 .اإلملام بأساليب البحث العلمي وطرق مجع البيانات وحتليلها وتفسريها  2-
معرفة جمتمع املبحوثني ليحصل عىل بيانات دقيقة وصحيحة ووجهات النظر   3-

 .والتعرف عىل السلوك واملعاين الكامنة خلفه
                                                   

 .4ف، ص1972عيل جواد الطاهر، منهج البحث األديب، مكتبة النهضة، بغداد،   )1(
 وايف، جلنة البيان العريب، د، حتقيق عيل عبد الواح1 حممد خلدون، مقدمة أبن خلدون، جنعبد الرمح  )2(

 .1-23ص. ف، ص1957القاهرة،
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 أن عىل الباحث العلمي عندما يعالج ما يصل إليه من Reederويرى ريدر 
 :اآلراء والبيانات أن يعمل عىل

 .أن ال يبدى أرائه الشخصية دون أن يعززها بآراء هلا قيمتها  -أ 
ً                                                               إن ال يعد أي رأي وأن كان صادرا عن عامل متخصص حقيقة راهنة ال تقبل    -ب

 .اجلدل وال املناقشة
ً                                                              عد حقيقة راهنة رأيا من اآلراء ألنه صدر عن األكثرية أو عن جلنة أو أن ال ي  -ج

 .مجاعة
 .أن ال يعد القياس أو املشاهبة بحيث ال تقبل املناقشة  -د
 .أن ال يعد السكوت عن بعض النتائج حقيقة راهنة  -هـ
 .ال يعتمد عىل الروايات أو االقتباسات أو التواريخ غري الواضحة أو غري الدقيقةأ  - و
 .ال خيطئ يف رشح بعض املدلوالتأ  - ز
 .ال حيذف أي دليل أو حجة أو نظرية ال تنفق ورأيه أو مذهبهأ  -ح

 ً                                                                 فضال عن تلك الصفات؛ فإن هناك متطلبات أساسية جيب أن تتوافر يف الباحث
 :ألداء مهمته البحثية، منها

 هذا أن يكون لدى الباحث دافع قوي للبحث سواء أكان؛ بالدافع للبحث    1-
 ً.        ماديامً                الدافع معنويا أ

 النظر عن ً                                                       االقتناع بالبحث الذي يقوم به وإال فإن البحث يأيت هزيال برصف    2-
 .، ووجود الدافع لديهالقدرات اجليدة للباحث

ً                                                                 اإلملام بمجال البحث؛ فمن املفروض أن خيتار الباحث موضوعا يكون قادرا     3- ً
ً                                  ص، فلذا عىل الباحث أن خيتار موضوعا رتبط بالتخصي بدوره اعىل إنجازه وهذ

 .لبحثه يف جمال ختصصه العام أو الفرعي أو الدقيق
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 :ومن صفات الباحث العامة
 :وتتضمن: القراءة    1-

 .الرغبة يف القراءة لتغطية احتياجات البحث  -أ  
القدرة عىل القراءة من حيث الرسعة والقدرة عىل استخالص األفكار    -ب

ة عىل حتديد العنارص املهمة التي بحاجة إىل التعمق فيها املقروءة، والقدر
 .عن العنارص غري املهمةومتييزها 

الدراية بمصادر املعلومات والفهارس املكتبية والتعرف عىل املراجع، والباحث     2-
 .ً                                            اجليد يقيض وقتا بني صفحات املراجع وداخل املكتبات

 فالعامل يشء ؛ة لكثري من الباحثنيتعد مسألة الكتابة مشكلة شائك: الكتابة    3-
والقدرة عىل الكتابة يشء آخر، والبد أن يكتب ليقرأ اآلخرون، والقدرة عىل 

 :الكتابة ال تتوافر لكل باحث، والباحث اجليد يمتاز بعنرصين أساسيني مها
 .اإلملام الكامل بكل قواعد وأصول البحث العلمي  -أ  
 .لبحثي فيهتوافر عنرص موهبة البحث واحلس ا   -ب

واضحة يف مرحلة كتابة وعرض ا بارزين كونيفرتض أن يوهذين العنرصين 
بحث يعرض شخصيته ووجوده والباحث يف مرحلة كتابة الالبحث ومناقشته، 

 .  فصول بحثهيف ثنايا
 تتعلق اللغة بالفقرتني السابقتني، حيث أن التمكن من اللغة، يسهل عملية: اللغة    4-

ث ويساعده عىل الكتابة بشكل سليم ومقبول، ومعرفة اللغة القراءة عىل الباح
األجنبية مهمة للباحث ومطلب أسايس له لفهم جمريات البحث وما تم فيه من 

 .والطروحاتراء اآل
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الباحث اجليد قادر عىل الدفاع عن بحثه ولديه االستعداد للمناقشة : املناقشة والنقد    5-
بحثه ساتذة، أم خرباء أو غريهم، يف مع اآلخرين سواء أكانوا زمالء أم أ

 يف يه أن يتقبل النقد دون تزمت ليستفيد من اآلراء املطروحةلوموضوعاته، وع
 تصحيح متضمنات بحثه، فاملناقشة والنقد من مصادر احلصول عىل املعلومات

 .كالكتب واملراجع
 ين لرضورةن الباحث بحاجة دائمة إىل التعامل مع اآلخرإ: التعامل مع اآلخرين    6-

 باملؤسسات واجلهات التي جيرى فيها م املخترب أممتطلبات بحثه سواء يف املكتبة أ
دراساته امليدانية، فعليه البد من امتالكه القدرة عىل تكوين عالقات عامة جيدة 

 .مع اآلخرين بام حيقق مصلحته يف إنجاز بحثه

 
 فات املميزة التي تستند إىل قاعدة من االجتاهاتهناك جمموعة من اخلصائص والص

 :العلمية تتمثل باآليت
أن الثقة بالعلم هو الوسيلة احلقيقية لوصول : الثقة بالعلم والبحث العلمي    1-

الفرد اإلنساين إىل احلقائق وحتسني أسلوب احلياة من خالل إيامن الباحث بأمهية 
 .ت التي تواجههالعلم من أجل إجياد حلول مناسبة للمشكال

إن الظواهر الطبيعية واالجتامعية واالقتصادية : اإليامن بقيمة استمرارية التعلم    2-
وغريها يف تغري مستمر، وبذلك حتتاج إىل البحث والدراسة املستمرة لتفسري 

 .املبهم من الظواهر
سبقة، عىل الباحث أن يكون متحرر الذهن من مجيع األفكار امل: االنفتاح العقيل    3-

تزمت واجلمود والتحيز والتعصب، وأن يكون الويتمتع بحرية ذاتية متحررة من 
ة بأن الظواهر وما يتم مشاهدته من وقائع قد تتغري وبذلك البد من تغيري يعىل درا



 الفصل الثالث 
 

 

 70  

 

منطلقاته وحتى حقائقه، وهبذا يكون لديه احلرية التامة يف البحث والدراسة 
 .حلقائق خمالفة ملعتقداتهواكتشاف احلقائق حتى إذا كانت هذه ا

ل يعني التعصب اجسالباحث العلمي ال جيادل اآلخرين، فال: لاجساالبتعاد عن ال    4-
ل ويميل إىل االعتامد اجسوالتحيز املسبق لفكرة دون أخرى، وبذلك يبتعد عن ال

ً                                                                  عىل الربهان واملالحظة والقياس للوصول إىل احلقيقة، فال يفرض حال أو موقفا  ً
   .وإنام يبحث عن هذه احللول بطريقة علمية منظمةً        مسبقا، 

الباحث العلمي يتقبل احلقائق التي يتوصل إليها أو يكتشفها، : تقبل احلقائق    5-
 وكذلك عليه أن يتقبل احلقائق التي يكتشفها الباحثون اآلخرون، ويتميز بقدرته

 . آرائه ومعتقداتهختالفعىل تقبل احلقائق التي 
يعد البحث العلمي أمانة عند الباحث يقوم بمالحظته بدقة : دقةاألمانة وال    6-

وصفها بموضوعية حيث تالحظ أو تعد وتسجل ويعلن نتائجه كام هي عند يو
 . قيامها

مهمة الباحث العلمي البحث عن أدلة متكنه من : التأين واالبتعاد عن الترسع    7-
أين، وأن ال يترسع يف إصدار حكم موضوعي لبحثه، وعليه أن يتسم بالروية والت

 .إصدار احلكم
الباحث العلمي هو ذلك الذي يبتعد عن التفسريات : يةّ                    االعتقاد بقانون العل    8-

 .امليتافيزيقية والغيبية والصدفة يف تفسري الظاهرة أو الظواهر موضوع الدراسة

 
  مجلة من الصعوبات التي تعرقل بحثه البد من أن يواجهإجراءعند قيام أي باحث ب

ات والتوصل إىل النتائج، وقد أشار كولون جراءعوق قدراته يف استكامل اإلت وهعمل
(Golden) هامن إىل بعض من هذه الصعوبات: 
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  إلنجاز الباحث يف املدة املحددةجه الباحثني صعوبة إجياد وقت كافيوا: الوقت    1-
ً                                يتطلب وقتا طويال، أو أنه حمدد ألسباب عديدة منها استخدامه ملنهج قد نظام بً
 .إداري قائم كالفصول الدراسية وغري ذلك

ً                                                حيتاج البحث يف أي موضوع نظريا كان أم تطبيقيا إىل : األشخاص املؤهلون    2- ً
دراسة وكفاية من أجل إنجاز البحث بموضوعية ودقة، وهذا يتطلب أن يتمتع 

ً                           بحث، فضال عن أن بعض البحوث الباحث بقدرات وكفايات تؤهله للقيام بال
بحاجة إىل وجود أفراد مؤهلني قادرين عىل تنفيذ البحث كاستخدام احلاسوب 

 .للفرز والتصنيف وغري ذلك
 ً                                                     ن املثابرة عىل إكامل البحث عامل مهم جدا بالنسبة للباحث،إ: اهتاممات الباحث    3-

فأي عائق يصادف ً                               وصربه مهمة جدا يف إنجاز بحثه، هوكذلك فإن إمكانية حتمل
ً                                                           بط هذه املهمة واملثابرة، فضال عن جلوء الباحث نتيجة عوامل حميطة حيالباحث قد 

عوائق الار عينة الدراسة أو يبه كضيق الوقت وعدم قدرته املادية أو صعوبة اخت
 اإلدارية والفنية، وصعوبات احلصول عىل املعلومات وغري ذلك مما يقلل من

 .ن إنجازه يف الوقت املحدداالهتامم ببحثه والتوقف ع
ً                               لدى الباحث تلعب دورا يف حتديد هامتلكالتي ين اخلربة واملهارة إ: اخلربة واملهارة    4-

اته واختيار مشكلة البحث وإتباع منهجية أو طريقة يف إجراءإمكانيته يف تطبيق 
 .متلك اخلربة عنهايالبحث واالبتعاد عن املنهجيات التي ال 

 يواجه الطلبة صعوبات مجة ويف مقدمتها: االختصاص الدقيق للباحثالتوافق مع     5-
، أو وجود أساتذة مصعوبة اختيار مشكلة البحث بام يتوافق مع اختصاصاهت

 ، واختالف املنهجيات يف كليات اجلامعة الواحدة أو اجلامعاتمتخصصني لتوجيههم
ها وتبعا التي مه لألساتذة واملرشفني عىل جدوى طريقتماملختلفة وصعوبة إقناعه

 .مإلنجاز بحثه
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  الباحثون صعوبة احلصولاومن الصعوبات التي يواجهه: احلصول عىل املعلومات    6-
 سواء من املصادر أو املراجع أو أثناء القيام بجمع مثهوعىل املعلومات املتعلقة ببح

 .ا أو تطبيقهةار األداة املناسبيالبيانات واملعلومات أو أثناء اخت
ن أكثر الباحثني يعانون من صعوبة اإلملام بلغة واحدة أو أكثر إ: بة اللغةصعو    7-

من اللغات األجنبية حتى تسمح له باإلطالع عىل املعارف حول مادة بحثه، 
وباألخص عند حاجته ملراجعة بعض املعلومات من الكتب واملصادر بلغات ال 

 .يعرفها أو ليست لديه املقدرة عىل فهمها

 
 بحوثهم فإهنم قد إجراءإن املشتغلني يف جمال البحث العلمي حني يقومون ب
 أثناء إنجاز متطلبات ميقعون ببعض األخطاء سواء يف بدء التخطيط للبحث أ

 املنهجية ومجع البيانات واملعلومات مفصوله من األطر النظرية والدراسات السابقة أ
 يف األمور الفنية اخلاصة بالتوثيق وتنظيم املراجع واملالحق مأ يف املعاجلات اإلحصائية مأ

 :وما إىل ذلك، ومن أهم هذه األخطاء
   

 تهااختيار مشكلة البحث فقد خيتار الباحث أي مشكلة دون معرفة أمهيتها ومالئم    1-
 .وتشعبهالقدراته وطموحاته، أو دون معرفة مدى غموضها 

 عالقة بالبحث أو اقرتاح فروض غامضة عامة ات ذتوضع أسئلة متعددة ليس    2-
 .قابلة للقياس والتكميم أو التجاهل واالبتعاد عن صياغة الفرضيات غري

 .االعتامد عىل املصادر الثانوية بشكل ظاهر للعيان    3-
سابقة يف جمال ال يسعى الباحث بجد يف اإلطالع عىل البحوث والدراسات ال    4-
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بحثه أو اختصاصه، وقد يعمل عىل إمهال بعض املعلومات يف هذه الدراسات، 
أو تركيزه عىل جزء منها وخاصة نتائج الدراسات السابقة وإمهال أسئلته أو 

 .فروضه وطرق القياس فيها وأسلوب معاجلة البيانات فيها
بقة، وإمهال دراسات قد االنتقاء التحيزي للدراسات السابقيام بعض الباحثني     5-

 القيام به وإن إطالعه عىل مثل هذه مري للبحث الذي يروبتكون ذات نفع ك
 .الدراسات يزيد من فهمه ملشكلة بحثه وفروضه وتفسري نتائجه

 أم  )خطة البحث (ال يقوم بتوضيح منهجية بحثه سواء أثناء التخطيط للبحث    6-
رير بحثه، وال يتطرق إىل ما يتطلبه كل  أثناء كتابة تقم البحث أإجراءيف مراحل 

 .منها من تنفيذ وأحداث ومقاييس وغري ذلك
ً                                                                  ال يكون دقيقا يف اختيار عينات بحثه واستخدام األسلوب العلمي السليم يف     7-

 انتقاء هذه العينات، وال يأخذ بنظر االعتبار الرشوط األساسية يف اختيار العينات
 .نةوقد يسهل أو يقرص يف وصف العي

عدم احلرص والدقة يف إعداد األدوات املطلوبة يف مجع البيانات أو اختيار     8-
أدوات وأساليب غري مالئمة ملتغريات بحثه أو لعيناته، أو أن األسئلة املطروحة 

 . يف االستجابةيف أدوات ال تتناسب وال تتالءم مع قدرة العينات ورغباهتم
م الوسائل ابة، أو عدم قدرته عىل استخداختياره وسائل إحصائية غري مناس    9-

اإلحصائية وتطبيقها لعدم درايته باإلحصاء وضعف قدراته اإلحصائية، أو اختباره 
وسائل إحصائية غري مناسبة ملعاجلة طبيعة البيانات املتحصلة لديه، أو التجنب 

 .والتخوف من استخدام اإلحصاء
 .اقشة نتائجه وحتليله ودعمهتقديمه تفسريات ناقصة لبيانات البحث ومن   10-
عدم قدرته عىل عرض احلقائق وقيامه بعرضها كام هي دون اللجوء إىل تنسيقها    11-

 .ودجمها وصياغة استنتاجات منطقية منها
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ً                                   بحثه بدءا من مشكلة البحث وأثناء إجراءتأثره بامليول واألهواء الشخصية أثناء    12-
 .يانات بحثهات املطلوبة وتفسري بجراءقيامه باإل

 
هو طريقة يف التفكري وأسلوب للنظر إىل الوقائع، يصبح معها معنى املعطيات 

 . ً                                 التي يتم مجعها واضحا يف ذهن الباحث
يتم والبحث يف العلوم االجتامعية والسلوكية، يسعى إىل تفسري الظواهر التي مل 

ائق املتعلقة باحلياة ً                         ، وهيدف أيضا إىل تصحيح احلقتفسريها بعد يف هذه املجاالت
االجتامعية والنفسية والرتبوية والتي أيسء فهمها أو إدراكها، وهبذا فإن عملية البحث 
إنام هي اخلطة العامة للنشاطات العلمية التي ينشغل هبا العلامء من أجل احلصول عىل 

 . ً                                                املعرفة التي تبدأ بتصور الواقع ثم اختباره جتريبيا
وهنا عملية دائرية يف طبيعتها، تبدأ باملشكلة وتنتهي وما يميز عملية البحث ك

 .  لتعكس التطور يف الفرع العلميةبالتعميامت التجريبية، وتستمر هذه الدائرة إىل ما ال هناي
ً                                                                   وما يميز البحث العلمي أيضا كونه عملية تصحيح ذايت، فالتعميامت املؤقتة 

ً                                           ملشكلة البحث ختترب منطقيا وجتريبيا، وأن البنا  لعملية البحث وجهء املنطقي الذي يً
ال يقصد به أنه بناء صلب ويتعذر تغيريه، ولكن ما يقصد به هو توضيح األفكار 

 . األساسية للبحث يف العلوم االجتامعية والسلوكية
 

 .استكشاف معلومات وحقائق وعالقات جديدة غري متوافرة قبل البحث    1-
ات حمددة يف البحث العلمي من وضع اخلطة وحتديد ءإجراإتباع خطوات و    2-

 . وغريها...املشكلة واهلدف
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 .بذل اجلهود يف عمليات مجع املعطيات وحتليلها بدقة    3-
 .التوصل إىل نتائج حمددة    4-

 :ً                                     أن هناك رشوطا أخرى رضورية يف البحث منهاعن ً     فضال 
 .ً                                      أن يكون البحث منظام ملشكلة البحث املحددة    1-
 .تةاللجوء إىل استخدام طرق بحث علمية بح    2-
 . البحثجراءعرض مربرات كافية إل    3-
ً                                                                     تقديم التربيرات واحلجج املنطقية بعيدا عن التحيز يف التوصل إىل االستنتاجات     4-

 .والتوصيات
 .أن متثل نتائج البحث مبادئ عامة وقواعد يمكن تطبيقها يف الظروف املامثلة    5-

ً                                                         إىل أن كثريا من الباحثني يعتقدون خطأ بأن عملية البحث ما (Luck)ويشري لوك  ً
إال جمرد مجع البيانات واملعلومات وتطبيقها، أو أهنا عملية تطبيق معادلة ي ه

إحصائية معينة أو تطبيق قاعدة معينة، وعليه وباختصار أن البحث الذي ال يتوصل 
 .)1(ً         عترب بحثاُ                                            إىل نتائج علمية دقيقة معينة وبأسلوب علمي ال ي

 
حماولة للتوصل إىل أسباب ظاهرة معينة وحماولة كشفها هو البحث العلمي 

وكيفية حدوثها، ومعرفة العالقة بني متغرياهتا بطرق وأساليب وخطوات حمددة 
 . للوصول إىل اهلدف

 :وهناك تعريفات عديدة طرحت لتوضيح معنى البحث والبحث العلمي منها   
                                                   

(1) Luck, D.J. & Others, Marketing Research, Englewood Cliffs, Prentice Hall, inc., 1961, p. 5.  
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استقصاء دقيق هيدف إىل اكتشاف « البحث العلمي بأنه (Whitney)يعرف وتني   =
 .»حقائق وقواعد عامة يمكن التحقق منها

استقصاء منظم هيدف إىل إضافة معارف « فيعرفه بأنه (Polansky)أما بولنسكي   =
 .)1(»يمكن توصيلها والتحقق من صحتها عن طريق االختبار العلمي

وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إىل حل ملشكلة «: أنهبأمحد بدر ويعرفه   =
حمددة، ذلك عن طريق التقيص الشامل والدقيق جلميع الشواهد واألدلة التي 

 .)2( »يمكن التحقق منها والتي تتصل هبذه املشكلة
هو البحث املنظم عن احلقيقة أو أنه « البحث بأنه (Backley)ويعرف باكيل   =

 .)3 ( » زيادة وتنمية املعرفةالبحث املنظم نحو
عملية فحص دقيق للكشف عن معلومات أو عالقات «ويرى روميل بأنه   =

 .)4(»جديدة ولزيادة املعرفة املتاحة للناس أو التحقق منها
االستعامل املنظم ألدوات وطرائق خارجية للوصول إىل «ً                   ويعرفه أيضا، بأنه   =

مكن احلصول عليه بوسائل أخرى احلل املناسب ملشكلة ما، بشكل أفضل مما ي
 .)5(»ً          أقل تنظيام

حماولة الكتشاف املعرفة والتنقيب عنها وتطويرها «:  بأنهه فتعرفحأما ثريا عبد الفتا  =
                                                   

(1)  Polansky, N. Social Work Research, The univ. of Chicago, U.S.A, 1962. p. 2. 
 .20ف، ص 1984أمحد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة املطبوعات، الكويت،   )2(

(3)  Buckley, J.W., Marlene, H. B. & Hang - Fuchiang, Research Methodology & Business 
Decisions, National Association of Accounts , New York, 1976, p. 28. 

(4) Rummel, J. F. & Ballainc, W.C., Research Methodology in Business, U.S.A, Harper & Row 
Publishers, 1963, p. 2. 

(5)  Ibid, p. 3. 
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ً                                                         وفحصها وحتقيقها بتقص دقيق ونقد عميق، ثم عرضها عرضا مكتمال  بذكاء ً
ً                                                            وإدراك تسري يف ركب احلضارة العاملية وتسهم فيه إسهاما حيا شامال ً ً«)1(. 

املحاولة الدقيقة الناقدة للتوصل إىل حلول للمشكالت «: ويعرفه فان دالني بأنه  =
 .)2(»التي تؤرق البرشية وحتريها

ً                                                                  وأخريا فإن ثمة تعريفات للبحث العلمي تؤكد استخدام الطرائق واألساليب 
ية و املعرفة العلممالعلمية للوصول إىل حقائق جديدة والتحقق منها واإلسهام يف ن

 حتليلية إىل هذه التعريفات املقدمة من ةنظربيف حل مشكالت معينة يف احلياة، و
 :وهياحي التي متيزها، نعدد من املالعلامء والباحثني نالحظ أن هناك 

ؤكد عىل األساليب اإلنسانية العلمية كتعريف روميل الذي يشري إىل أنه يمنحى     1-
و املعرفة مالقات جديدة تسهم يف نتقيص أو فحص دقيق الكتشاف معلومات أو ع

 .احلالية والتحقق منها
 ومفاده أنه (Ledy)ؤكد عىل األغراض العلمية والتطبيقية كتعريف ليدي يمنحى     2-

 التفحص« ومفاده (Fread)، وتعريف فريد »الطريقة التي حتل هبا املشكالت املعقدة«
لعالقات املفرتضة بني الناقد والتجريبي واملنضبط واملنظم لفرضيات تتعلق با

تقيص منظم «ً                تعريفا مفاده (Kelinger)، ويقدم كريلنجر »الظواهر الطبيعية
ومضبوط وجتريبي ناقد لالفرتاضات حول طبيعة العالقات بني املتغريات يف 

 .»ظاهرة ما

                                                   
، ف1960، بريوت، اللبناين عيل، مناهج البحوث العلمية للطالب اجلامعني، دار الكتاب حثريا عبد الفتا  )1(

 .24ص
 .9فان دالني، مرجع سابق، ص  )2(
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أن بؤرة االهتامم يف عملية البحث هو حماولة السابقة ويتضح من التعريفات 
والنشاط البحثي ينقسم إىل .  البحثإجراءمل تكن متوافرة قبل اكتشاف معرفة جديدة 

قترص صفة العلمي تأنواع وما يسمى بالبحث العلمي هو واحد من بني هذه األنواع و
 ما هي إال جمهودات عىل النشاط البحثي الذي يوظف املنهج العلمي، فهناك بحوث
 الوصول إىل احلقيقة وهي ال جيوز إضافة صفة العلمية هلا، وهي عبارة عن نشاط هيدف

توفر فيه اهلدف والفروض ومجع االستدالالت يمطلب أسايس، ولكن النشاط الذي 
  . يمكن إطالق صفة العلمية عليه

 
 :يف اجلوانب اآلتيةالعلمي تكمن أمهية البحث 

 .فيد اإلنسان للتغلب عىل املشكلةتالتنقيب عن احلقائق التي قد     1-
 .التفسري النقدي لآلراء واألفكار واملذاهب    2-
 .حل املشاكل االقتصادية واإلنتاجية واألفكار واملذاهب    3-
 حل املشاكل الصناعية والزراعية والبيئية والصحية والتعليمية والرتبوية واالجتامعية    4-

 .والسياسية وغريها
 .تفسري الظواهر الطبيعية    5-
الوصول إىل تعميامت وقوانني حتكم الوقائع خالل ن مبيعية التنبؤ بالظواهر الط    6-

 .والظواهر
 .تصحيح املعلومات عن الظواهر التي حتيط بالكون وكيفية حدوثها    7-
 التخطيط للتغلب عىل الصعوبات التي تواجه املجتمع واإلنسانية نتيجة العوامل    8-

 .الطبيعية والبيئية واالقتصادية والسياسية
ؤول إليها حالة اإلنسانية من الناحية السكانية للتخطيط هلا يف اخلدمات تؤ بام التنب    9-

 .واملستلزمات
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 :باآليتالعلمي تتمثل املعايري التي حتدد دقة وجودة البحث 

 .املتغريات املؤثرة يف املشكلة موضع البحثبتحديد هو االهتامم : املعيار األول    1-
بري، وهذا صعب وليس بالسهل وأكثر عهو االلتزام بالدقة يف الت: املعيار الثاين    2-

 ً                                                                 اللغات دقة ووضوحا هي لغة األرقام والرياضيات، ولكنها ال تكفي يف جماالت
البحوث هتدف الكشف عن احلقيقة من خالل املالحظة والوصف والتجريب، 

يف احلياة اليومية مما حيث إن الكلامت املستخدمة يف وصف الظاهرة مستخدمة 
تؤدي إىل إخفاقه يف الوصف أو التعبري الدقيق عن األفعال والسلوك، وإن الكلامت 
قد يكون هلا معان خمتلفة لدى األفراد وهذا ما يتطلب من الباحث االهتامم باملعاين 

 .الدقيقة لأللفاظ واملصطلحات التي يستخدمها يف بحثه
الفرتاضات األساسية التي يقوم عليها البحث، ومن هو حتديد ا: املعيار الثالث    3-

 ،ااملعروف أن االفرتاضات واملسلامت تقبل دون احلاجة إىل إقامة الدليل عىل صحته
أي بعبارة أخرى أن الباحث ال جيمع احلقائق والبيانات لدعمه فحسب، وإنام 

 عىل أن للتأكد من صحتها واستناده إىل املنطق العلمي، وهذا يقود إىل التفكري
 ً.                                                                  تكون االفرتاضات العامة ومسلامته املستخدمة يف البحث صحيحة ومقبولة عقليا

واالفرتاضات يف البحوث قد تكون ظاهرة أو ضمنية، وبمعنى آخر قد ينص 
ات البحث، واملفضل إجراءعليها الباحث يف خطة البحث، أو أهنا متضمنة يف سياق 

رة وواضحة، وإن تضمني البحث أن حتدد االفرتاضات واملسلامت بصورة ظاه
ً                                                                      االفرتاضات املناسبة، يساعد الباحث يف توفري كثري من اجلهد والوقت وتساعد أيضا 

 . ات البحثإجراءعىل حتديد 
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هناك بعض من املفاهيم والتصورات اخلاطئة عن البحث أو الرسالة العلمية 

 :ض منهملدى بعض الطلبة، إذ يرى البع
إن البحث جمرد جتميع بيانات ومعلومات، فيقوم بتجميع للبيانات واملعلومات     1-

ً                                                                         اعتقادا منه بأن تنظيمها وتلخيصها هو البحث أو الرسالة، ودون أن يكون لديه 
 .تصور واضح للمشكلة التي يقوم عىل أساسها بجمع هذه املعلومات

 القياس جلمع البيانات وعمل ن البحث جمرد استخدام أدوات ووسائل يفإ    2-
ً                         غري مناسبة ظنا منه أنه ماإلحصائيات وتطبيق املعادالت سواء أكانت مناسبة أ

ً   ا يداللة عىل قوة البحث متناسسيكون ذلك كلام استخدم وسائل إحصائية متقدمة 
أن اإلحصاء ما هو إال وسيلة لدعم املنطق العلمي بالتكميم لتحديد دقة االستنتاج 

 .يجةأو النت
ن أهم يشء يف البحث هو تطبيق عدد معني من االختبارات أو االستفتاءات أو إ    3-

 .وسيلةال من البحث وليس دفغريها من تقنيات القياس واعتبار ذلك اهل

 
 آلخر إىل دوافع ذاتية ودوافع باحثتقسم دوافع البحث العلمي التي ختتلف من 

 :موضوعية
   

 .ب املعرفةح    1-
 .التحضري لدرجة عملية    2-
 .احلصول عىل جائزة    3-
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 .احلصول عىل ترقية    4-
 .الوفاء بمطالب الوظيفة    5-
 .الرغبة يف حتقيق فكرة    6-
 .عدم الرضا برأي معني    7-
 .ب الشهور والظهورح    8-
 .االهتامم الشخيص بموضوع معني    9-

 
 .وجود مشاكل    1-
 .ظهور حاجات جديدة    2-
 .الرغبة يف إجياد بدائل للمواد الطبيعية    3-
 .الرغبة يف حتسني اإلنتاج    4-
 .الرغبة يف زيادة الدخل القومي    5-
 .الرغبة يف تفسري بعض الظواهر    6-
 .الرغبة يف التنبؤ    7-
 .السيطرة عىل القوى الطبيعيةالرغبة يف     8-
 .الرغبة يف تطبيق بعض النظريات    9-

 .ً                                 فضال عن دوافع أخرى ال جمال لتفصيلها  

 
ب اهتاممات الكتاب والباحثني ستقسم البحوث العلمية عىل أسس عديدة ح

 : فقد تقسم عىل أساس؛وعلامء املنهجية
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 : الظواهر املدروسة    1-
 وهذا التصنيف  بحوث طبيعية وبحوث بيولوجية وبحوث اجتامعيةوتقسم إىل
 املعامل فقد يكون هناك بحوث طبيعية بيولوجية أو بحوث اجتامعية غري واضح

 . وهكذا...بيولوجية أو بحوث كيامئية حياتية أو فيزيائية كيميائية
 :وتقسم إىل: الدوافع وطبيعة البحث    2-

 لووص الإىلوهي من البحوث التي هتدف : Basic Research بحوث أساسية  -أ  
نظام من احلقائق والقوانني  إىل حقائق وتعميامت وقوانني علمية، وتكوين

 االهتامم عىل اكتشاف واملفاهيم والعالقات والنظريات العلمية، ويصب
رصف النظر عن ب العلمية حقائق ونظريات علمية جديدة إلنامء املعرفة

 :ملية وتشمل اآليتاالهتامم بالتطبيقات الع
 .بحوث نظرية رياضية    1-
 .بحوث نظرية طبيعية وفيزيائية    2-
 .بحوث نظرية إنسانية    3-
وهي البحوث التي هتتم بالنشاط : Applied Researchبحوث تطبيقية    -ب

العلمي اخلاص بتطبيق املعرفة املتوفرة أو التوصل إىل معرفة هلا قيمتها 
املعضالت، وأن حلوهلا ليست مطلقة، وإنام هي وفائدهتا العملية يف حل 

 امعرفة وحلول تسهم يف ختفيف املشكالت وهي قابلة للتطور والتعديل، وهل
 العملية يف خمتلف ميادين املعرفة العلمية كالرتبية والتعليم وعلم النفس اقيمته

 . وغريها...والصناعة والزراعة والتجارة وإدارة األعامل والعلوم االجتامعية
 :وتقسم إىل: مناهج البحث واألساليب املستخدمة فيها    3-

وهتدف إىل وصف الظواهر  :Descriptive Researchبحوث وصفية   -أ  
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نها وتقرير حالتها، وال تقترص عواألحداث ومجع احلقائق واملعلومات 
البحوث الوصفية عىل الوصف أو التشخيص، وإنام هتتم بام ينبغي أن تكون 

 . والظواهر يف ضوء معايري معينة وأساليب علمية متبعةعليه األشياء
وتعني بوصف وتسجيل األحداث  :Historical Researchبحوث تارخيية    -ب

ً          قدم حتليال توالوقائع التارخيية، وال تقف عند جمرد الوصف للاميض وإنام 
ً                                                           وتفسريا للاميض الكتشاف تعميامت تساعد يف فهم احلارض والتنبؤ بأحداث 

ً                                                 تم أيضا بالتغري والنمو والتطور يف األفكار واالجتاهات هتقبل، واملست
 .واملامرسات لدى األفراد، واملؤسسات االجتامعية

هي التي تبحث يف الظواهر : Experimental Researchالبحوث التجريبية   -ج
واملشكالت عىل أساس من املنهج التجريبي القائم عىل املالحظة وفرض 

تاز به هو كفاية الضبط متاملضبوطة، وأن أهم ما الفروض والتجريبية 
 :للمتغريات والتحكم هبا، وتنقسم إىل

 .بحوث جتريبية طبيعية    1-
 .بحوث جتريبية إنسانية    2-

 :وتقسم بمقتىض اهلدف منها إىل: اهلدف    4-
 وهي التي هتدف إىل استطالع الظروف املحيطة بالظاهرة: البحوث الكشفية  -أ  

لباحث يف دراستها، والتعرف عىل أهم الفروض التي يمكن التي يرغب ا
وضعها وإخضاعها للبحث العلمي، وإهنا بحوث تتناول موضوعات 
جديدة مل يتناوهلا باحث من قبل أو ال تتوافر عنها املعلومات، أو جيهل 
 الباحث الكثري من جوانبها وأبعادها، وهتدف إىل الكشف عن حلقات مفقودة

،  اإلنساين مما يساعد عىل التحليل والربط والتفسري العلمييف تسلسل التفكري



 الفصل الثالث 
 

 

 84  

 

 :ضيف إىل املعرفة اإلنسانية، ومن أهم أهداف البحوث الكشفية اآليتتو
 تعرف الباحث عىل الظاهرة التي يريد دراستها ومجع معلومات وبيانات    1-

 .نهاع
تقف استطالع الظروف التي جيري فيها البحث ومعرفة العقبات التي     2-

 .يف طريق إجرائه
 .صياغة مشكلة البحث بدقة لدراستها بعمق    3-
 معرفة أهم الفروض التي يمكن إخضاعها للتحقيق العلمي باستنباطها    4-

 .من البيانات التي يتأملها
 .توضيح مفاهيم املصطلحات العلمية وحتديد معانيها بدقة    5-
 .احثني بأمهها لدراستهاترتيب املوضوعات حيسب أمهيتها وإمداد الب    6-
 وهي البحوث التي هتدف إىل اكتشاف الوقائع ووصف: البحوث الوصفية   -ب

ً                                                                   الظواهر وصفا دقيقا وحتديد خصائصها كيفيا أو كميا، وهي تقوم بالكشف ً ً ً 
عن احلالة السابقة للظواهر وكيفية الوصول إىل حالتها الراهنة، وحماولة 

  املستقبل، والبحوث الوصفية هتتم باميضالتنبؤ بام ستكون عليه الظاهرة يف
 :الظاهرة وحارضها ومستقبلها، ومن أهم أهداف البحوث الوصفية اآليت

عرض مالمح الظاهرة بدقة ووضوح لتيرس إدراكها وفهمها بدقة     1-
ومعرفة العنارص املكونة منها وعالقة بعضها ببعض ودور كل منها يف 

 .أداء وظيفتها
 املزيد جراءً                                     خللفية النظرية ملوضوعات البحوث متهيدا إلاإلطالع عىل ا    2-

 .منها
 مجع معلومات وبيانات عن الظواهر والوقائع التي يقوم الباحث بدراستها    3-

 .الستخالص دالالهتا ووضع تعميامت عن الظاهرة املدروسة
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وهي البحوث التي هتدف إىل تفسري كيفية حدوث : البحوث التفسريية  -ج
 عليه يف أثناء البحث، تطريق تتبعها منذ بدايتها إىل ما وصلالظاهرة عن 

وإما تفسري حدوث الظاهرة والبحث عن األسباب التي أدت إىل حدوثها، 
  . صحة الفروض التي وضعت كتفسري هلايفوأما التحقيق 

ومن املعروف أن عملية التفسري تيل عملية الوصف وتستلزم االنتباه إىل 
معينة، وبتحديد عنارصها وعالقتها يتم الوصول وجود ظاهرة أو مشكلة 

 إىل أسباهبا، ويطلق عىل الظاهرة موضوع الدراسة اسم املتغري التابع العتامدها
عىل متغريات أخرى حتدث الظاهرة ويطلق عليها اسم املتغري املستقل، 

ات وعمليات للوصول إىل إجراءويف البحوث التفسريية يعمل الباحث ب
 املستقلة املرتبطة بالتابعة واختبار مدى أثر املتغريين التابع حتديد املتغريات

 واملستقل أو مدى عالقتهام، والبحث التفسريي حماولة للكشف عن أسباب
قوم بمد العلوم بالقوانني تالظواهر الطبيعية، واملشكالت االجتامعية و

 .عيةوالنظريات التي توضح ما هو غامض من الطبيعة البرشية واحلياة االجتام
وهي البحوث التي يقوم هبا الباحث أو فريق البحث يف : البحوث امليدانية  -د

املجتمع أو اجلامعة من خالل مجع املعلومات والبيانات التي تنطوي عىل 
صغري كان املجتمع حتقيق الفرضية، أما من أفراد املجتمع بأكمله إذا 

وث يف العلوم عينات مسحوبة منه، وجتري مثل هذه البحاحلجم، وأما من 
  .والطبيةاإلنسانية واحليوية 

نظرية، وبحوث العلوم تتصف بكوهنا بحوث العلوم الرياضية  كلو
الفيزيائية والكيميائية نظرية وجتريبية، وبحوث العلوم احليوية والطبية قد 
تكون نظرية أو جتريبية أو ميدانية، أما البحوث يف العلوم اإلنسانية فتنقسم 

 :إىل
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يستوحي الباحث فرضياته من القراءات السابقة :  إنسانية نظريةبحوث    1-
بإبداء اآلراء املؤيدة، بتثبيت يف موضوع ما وحياول أن يثبت صدقه 

ورفض اآلراء املعارضة، وبالتأكد من ذلك يصل إىل صدق فرضه، 
ً                                                          وحيل إشكاال أو حيدد أسباب مشكلة ما، أو يتوصل إىل رأي أو فكرة 

 .مبتكرة أصيلة
وهي التي يقوم الباحث فيها بوضع فرض : بحوث إنسانية ميدانية    2-

مستوحى من قراءاته السابقة، أو من مالحظاته للمجتمع، ويتم التأكد 
ً                                                           من صحته ميدانيا، ومالحظة الظاهرة املبحوثة ومجع البيانات عنها 
باملالحظة املبارشة أو غري املبارشة واملقابلة الشخصية أو بتوزيع 

 ً.          إحصائياات وحتليلهاالستبيانا
وهي البحوث التي يقوم فيها الباحث بتحديد : بحوث إنسانية جتريبية    3-

عالقة بني متغريين أو أكثر بالطرق التجريبية، أي بتصميم التجارب 
لقياس بعض العوامل ومالحظة ما ينتج من إدخال متغري، أو إدخال 

األخرى ثابتة، وهذا تغيري عىل أحد املتغريات مع بقاء مجيع املتغريات 
 وبعض دراسات علم االجتامع والعلوم ما يالحظ يف علم النفس

 .السياسية

 
 إن النظرية بشكل عام رضورية يف األبحاث العلمية وهلا وظيفة رائدة يف توجهات

يف وعىل الرغم من اتفاق العلامء، سيام األبحاث يف العلوم السلوكية واالجتامعية، 
إال أهنم مل يتفقوا عىل تعريف واحد ميدان العلوم االجتامعية عىل رضورهتا وأمهيتها 

 والعلوم ة قاطبةللنظرية ويبدو أن االختالف قد يعزى إىل طبيعة العلوم اإلنساني
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 ة واأليديولوجيةت الفكريا باالجتاهةالنفسية واالجتامعية بخاصة، وذلك لتأثر النظري
 ولذا ةناهجهم وخلفيتهم، وما يقصدون به من خالل النظريللمنظرين وخرباهتم وم

 ة فرضيات قابلةك من يرى أن النظرية ما هي إال قانون عام، أو جمموعانرى أن هن
 ما هي إال نسق بدهيي استنباطي حيتوي عىل ةلالختبار، وآخرون يرون بأن النظري

 ةبعض القضايا االستنتاجي عىل نحو جيعل إمكانية اشتقاق ة من املفاهيم املرتابطةجمموع
ء عىل أهنا تصورات مؤلفة  أخرى من العلامة، ويرى جمموع)1( لالختبارةقابلمنها ال
 ةت أو فرض علمي يمثل احلالة الراهناً                                  عقليا هتدف إىل ربط النتائج باملقدماتأليف

 . )2(ء يف حقبة معينة من الزمان التي تنتهي عند جمهود العلامةللعلم ويشري إىل النتيج
 :ومن أهم وظائف النظرية اآليت

 .ريق أمام الدراسة، وإثارة التفكري والنشاط البحثيضيح الطتو    1-
 .توفري املفاهيم واألطر النظرية    2-
  . تلخيص الكم اهلائل من احلقائق    3-
 .الكشف عن مدى القصور يف املعارف العلمية    4-
 .ةاملساعدة عىل التحكم يف الظاهرة املدروس    5-
 .املساعدة عىل التنبؤ يف حدوث الظاهرة املدروسة    6-
 .تزويد الباحث بكمية من القواعد والفروض الستخدامها يف البحث    7-

إن استخدام النظرية يف النشاط البحثي وتقديمه التفسريات للظواهر واشتقاق 
ديدة املعارف اجلديدة يعرضها لالختبار املستمر، وبذلك قد تظهر االشتقاقات اجل

                                                   
 عبد املعطي، البحث االجتامعي حماولة نحو رؤية نقدية ملنهجه وأبعاده، دار طعبد الباس: للتفصيل، أنظر  )1(

 .ف1984املعارف اجلامعية، 
 .439ف، ص1971مراد وهبة ويوسف كرم، املعجم الفلسفي، دار الثقافة اجلديدة، القاهرة،   )2(
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ً                                                                           املبنية عىل النظرية وجود خلل منطقي يف النظرية، وأحيانا فإن البيانات التي يتم 
تعارض ومبادئ النظرية، مما يؤدي هذا إىل مجلة تالتوصل إليها عن طريق التفسريات 

استخدامها لظهور نظرية عن ل تؤدي إىل إمهال النظرية بالكامل، أو التوقف اأفع
 .  وبنيتهاا بعض مكوناهت هلا، أو تعديل يفةخمالف

 ، وحتديد رشوطها وإبراز خصائصهاةن عىل وصف مكونات النظريواملختصويتفق 
 :؛ باآليتوبعض وظائفها

 :من حيث املكونات  1-
النظرية هي بمثابة نسق استنباطي ينطوي عىل جمموعة من القضايا أو الفروض 

ينام يطرح تيامشيف معنى ب. التي متثل املقدمات ومتثل القسم اآلخر منها النتائج
 يف حني يرى روزنثال .يتمثل بنسق يشتمل عىل مفهوم وقضايا وتعميامت وقوانني

ويادين بأهنا إطار مكون من حسابات صورية ورموز وقواعد وتفسري جوهري 
 . ومقوالت وقوانني

 :من حيث الرشوط  2-
إن النظرية تتضمن مفهومات حمددة بدقة، تتسق القضايا املكونة هلا بعضها مع 

ختضع وشكل يسهل اشتقاق القضايا بطريقة استنباطيه، بتصاغ والبعض اآلخر، 
ً                                                                         للتحقيق االمبرييقي، أو أن تصاغ يف نسق استنباطي، وأن نجد تأثريا هلا يف الوقائع 

 .  املعرفة التعميمية يفرس الواقعاالمبرييقية، أو أن تصاغ يف نسق معقد من
 :من حيث اخلصائص  3-

د بينها، وأهنا حن النظرية هي البناء الذي جيمع أشتات النتائج املبعثرة ويوإ
تضم قضايا تستكشف الطريق نحو مالحظات أبعد مدى وتعميامت تطور يف جمال 

في وخالق  من املالحظات والتعميامت، كام تصدر عن إحساس خىاملعرفة، وهي تستق
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وراء األدلة والوقائع واملالحظة، وهي ليست هنائية فهي قابلة باستمرار للتغري تحرك ي
واملراجعة، وترتبط بأشياء ومصطلحات أخرى قد ختتلف عنها من بعض اجلوانب 

 . والوظائف مثل املفاهيم والتطبيق أو املامرسة
 :من حيث وظائف النظرية  4-

الظواهر وتصنيفها وحتليلها وتفسريها والتنبؤ ن النظرية تسهم يف جمال وصف إ
 . ً       تصوريابحدوثها يف املستقبل أو تقوم بإعادة صياغة الواقع 

 
 : النظريات وفق اآليت(David Easton)يصنف ديفيد أيستون 

، أو Macro Theory فأما أن تكون النظرية كلية فقد وضعها يف صنفني: املجال    1-
 .Micro Theoryظرية جزئية أن تكون الن

 تؤدي إىل ةما أن تكون النظرية استاتيكيإ النظرية فإهنا ةوبالنسبة لوظيف: الوظيفة    2-
 .ما أن تكون النظرية ديناميكية متطورة وتبحث يف التغريإالثبات وتبحث عنه، و

ية الفكرية ً                                                        وطبقا للبناء فإن النظرية حتتوي عىل جمموعة من األنساق االفرتاض: البناء    3-
 ً.               املرتابطة منطقيا

 عىل ه األنامط السلوكية ملا تشري إليةتتناول عالقإهنا ووفق املستوى ف: املستوى    4-
 .)1(بعض املقاييس التدرجيية كالرتب

وهناك عالقة بني النظرية والبحث، حيث أن العلم والبحث العلمي يقومان 
علامء يعملون عىل مستوى األفكار عىل كل من النظرية والبحث التجريبي، لذا فإن ال

                                                   
(1) David Easton , Alternatives Strategies in Theoretical Research , in: David Easton (ed.), 

Varieties of Political Theory, Englewood Cliffs , N.J., Prentice Hall, 1966, pp. 1-13. 
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 أو النظريات أو النامذج، وعىل مستوى املالحظة واخلربة، وأن الربط بني هذين املستوين
حيقق أهداف العلوم السلوكية واالجتامعية، وهذا يتطلب معرفة هل أن هذا الربط 

 العكس مريبي أً                                                                 حيتاج أوال إىل بناء النظريات أو النامذج ومن ثم االنتقال إىل البحث التج
النظرية تأيت بعد البحث التجريبي، وأن مثل هذه الطروحات تقود أن من ذلك، أي 
 :إىل اجتاهني مها

  - 

ثم البدء بعملية البحث ومن ً                                           يركز أصحاب هذا االجتاه عىل بناء النظرية أوال، 
 يتطلب ةن تطور املعرفيرى أ إذ، Karl Popperرل بوبر االتجريبي، ويؤكد عىل ذلك ك

تطور األفكار وحماولة التأكد منها بالبحوث التجريبية، وبذلك يرى أن النظرية 
 :والبحث تشتمل عىل مخس مراحل هي

 .بناء نظرية واضحة أو أنموذج    1-
 .قة من النظرية أو األنموذجتاختبار الفرضية املش    2-
 .تصميم مرشوع البحث الختبار الفرضية    3-
 .ذا مل ترفض الفرضية فيجب اختبار فرضيات أخرى أو حماولة حتسني النظريةإ    4-
ً                                                                    إذا رفضت الفرضية املستنبطة عن النظرية باختبارها امبرييقيا، يتطلب ذلك     5-

 .إعادة النظر يف النظرية أو مرشوع البحث
 :والبحث يف هذه احلالة حيتوي عىل عدد من املراحل األساسية هي

 .ثمشكلة البح    1-
 .فروض البحث    2-
 .تصميم البحث    3-
 .قياسات البحث    4-
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 .مجع البيانات    5-
 .ترميز البيانات وحتليلها    6-
 .تفسري النتائج وتعميمها    7-

 :وفق املخطط أدناه
 

                                               املشكلة                  تفسري البيانات وتعميمها          الفروض
                                                  

                                                   
 ترميز البيانات  النظرية                   

 
 

 مجع البيانات  القياس                      تصميم البحث                         
 
 

إن أهم ما يميز البحث هو كونه عملية دائرية مستمرة، يبدأ بمشكلة وينتهي 
 جتريبية، والتعميم يعني هناية بحث وبداية بحث جديد وهكذا، والبد من بتعميامت

اإلشارة إىل دور النظرية يف البحث حيث توجد عالقة وثيقة بني النظرية والبحث، إذ 
أن النظرية تؤثر يف خطوات البحث وبذلك قد حيدد الباحث مشكلة البحث يف ضوء 

ك، وقد يكون هدف الباحث استخدام ، وما إىل ذل، أو يقوم باختبار نظريةةالنظري
ً                                 ، وعموما أيا كانت األهداف فإن عىل ةالنتائج لتطوير بعض املفاهيم والقضايا النظري

الباحث أن يكون عىل علم دقيق باإلطار النظري املتعلق ببحثه، والنظرية كأساس 
 :ً                               للبحث تلعب دورا يف النقاط اآلتية
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ً                                 ضوعات مفيدة، وتلعب دورا يف توجيه للنظرية دور يف توجيه البحث نحو مو    1-
 .البحوث من خالل تفسري الظاهرة املبحوثة

ً                                                                   تضفي النظرية عىل نتائج البحث داللة ومغزى حيث أن النظرية تلعب دورا يف     2-
تسهيل إدراك النتائج التي يتوصل إليها الباحث، والتوصل إىل حلول مشرتكة 

 النتيجة داللة واضحة، ويساعد عىليساعد عىل إدراك معنى الظاهرة ويضفي عىل 
 .التنبؤ بحدوث الظاهرة أو تغريها، ويساعد عىل وضع املقرتحات للحد من الظاهرة

تتضمن النظرية توجيهات تساعد يف احلصول عىل البيانات الرضورية للبحث     3-
 .مل مثل هذه التوجيهات النظرية عىل املسلامت التي تشري إىل نامذج املتغرياتتوتش

 إذتوجه املفاهيم املتضمنة يف النظرية وتصوراهتا عملية مجع وحتليل معطيات البحث،     4-
أن أية نظرية تتكون من جمموعة من املفاهيم، وأهنا متثل اجلانب اجلوهري يف أي عمل 
نظري وأن هذه املفاهيم تدخل يف نسق نظري، واختبار هذه املفاهيم مهم بالنسبة 

جيه عملية مجع وحتليل البيانات بدقة وأحكام، وأن ً                       للبحث، ويلعب دورا يف تو
 .)1(هذا يقلل من احتامالت خطأ النتائج االمبرييقية التي جتمع يف ضوء مفاهيمها

    - 

  أن الفكرة الرئيسية تكمن  (Merton)يرى أصحاب هذا االجتاه ومنهم مريتون
تأكيد واختبار النظرية، وإنام يتعداه إىل يف أن دور البحث االمبرييقي ال يقترص عىل 

إثبات صحة الفروض أو رفضها، وبذلك فإن البحث يقوم بأربعة وظائف أساسية 
 :)2(تساعد يف تطور النظرية

                                                   
(1) Robert, K. Merton, On the Optical Sociology, Free Press, New York, 1967, pp. 141-142, p. 

144, pp. 156-171. 
(2)  Merton, Ibid, pp. 156-157. 
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 .يقدم البحث قضايا جديدة للنظرية    1-
 .يساهم البحث يف صياغة نظرية جديدة    2-
 .ذيبهايقود البحث إىل تشذيب النظرية املبحوثة وهت    3-
 .يقوم البحث بإثبات فروض النظرية    4-

 :ويف هذه احلالة فإن البحث يتكون من أربعة مراحل هي
 .استقصاء الظاهرة ووصف خصائصها    1-
 .»ات القياسإجراء«قياس هذه اخلصائص يف مواقف متعددة     2-
 .حتليل البيانات لتحديد ما إذا كان هناك ثبات يف األنامط    3-
ة كشف األنامط األساسية تبنى النظرية من املستويات التي أوردها كل يف حال    4-

 : ، وهي (Shills) وشيلز  (Parsons)من بارسونز 
 توي عىل فئات كيفية صممت من أجل تنظيم وتلخيصحت: األنساق التصنيفية  -أ  

أوافق «املالحظات التجريبية كتصنيف الفقرات االختبارية إىل أربع فئات 
 .»ق، ال أوافق، ال أوافق بشدةبشدة، أواف

 حيتوي عىل نسق من الفئات صممت لتطابق املالحظات: التصنيفات املقولية   -ب
كون هناك ه وضع العالقة بني هذه الفئات، ويالتجريبية إىل حد يمكن مع

عىل األغلب توافق بني الفئات إىل حد أن التصنيف يف فئة يستلزم املعاجلة 
ً                                              ى، ويعد النسق املقويل قريبا من العامل التجريبي، التصورية يف الفئة األخر

 .وتعترب الفئات مرآة احلقيقة املوصوفة
يف هذا املستوى تعرض الفئات الوصفية بشكل : اإلطارات التصورية  -ج

تنظيمي داخل بناء واسع حمدد، فهي تلخص وتقدم تفسريات وتنبؤات 
التي يطلق عليها ملجموعة من املالحظات التجريبية، وأن أغلب األعامل 
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نظرية حتتوي عىل اإلطارات التصورية التي تقود البحوث التجريبية، 
فإن اشتقاق االفرتاضات من اإلطارات التصورية مل تصل إىل ً        وعموما 

 الدقة واالستنتاج، وأن قوة تفسرياهتا وتنبؤاهتا حمدودة وأمهيتها يف البحوث
 .)1(ضعيفة

 من النظرية تتضمن األنساق املقولية إن هذا املستوى: األنساق النظرية  -د
 مل عىل الوصفتواإلطارات التصورية وأن هذا يعني أن األنساق النظرية تش

 بشكل منظم أي بعبارة أخرى أن النظرية يف هذا ةوالتفسري والتنبؤ جمتمع
املستوى تدخل ضمن مكوناهتا املستوى األول والثاين من النظرية وهي 

 بينها عالقة ارتباط بشكل تسمح باشتقاق متكونة من افرتاضات منظمة
البعض من اآلخر، وهبذا يمكن للعلامء وفق األنساق النظرية من تفسري 
الظاهرة والتنبؤ هبا، حيث أن النسق النظري يضم جمموعة من املفاهيم 
 بعضها وصفي يبني ما توضحه النظرية، وبعضها اآلخر عميل وله خصائص

 ً                                 أيضا عىل جمموعة من االفرتاضات، ويعرض ويتضمن ،)املتغريات (جتريبية
 بني متغريين أو أكثر باختبارها وبيان صدقها وقبوهلا أو رفضها، ةالعالق

 وبعض افرتاضات النسق النظري تكون احتاملية، وقبول أو رفض األنساق
 .النظرية أمر مرتوك للواقع التجريبي
 :ً                                   وعموما، فإن األنساق النظرية حتتوي عىل

 ).تصورية وإجرائية ( املفاهيم والتعريفاتجمموعة  -أ   
 .جمموعة من الفروض التي تصف املواقف التي يمكن من خالهلا تطبيق النظرية   -ب
 :جمموعة من العالقات املصاغة وتنقسم إىل  -ج

                                                   
(1) Easton, op. cit, pp.42. 
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 .املسلامت، وهي صياغات غري قابلة لالختبار، أو إهنا افرتاضات مسلم بصحتها    1-
 .ن املسلامت وقابلة للتأكيد التجريبياالفرتاضات املشتقة م    2-

النسق املنطقي ويستخدم يف ربط املفاهيم مع الفروض، واشتقاق النظريات   -د
 .)1(من املسلامت وتشمل مجيع املسلامت والنظريات

العالقة  أن قولقد  سبق الوبقيت اإلشارة إىل دور البحث يف تطوير النظرية؛ ف
إىل ُ      يشار نا إىل دور النظرية يف البحث واآلن بني النظرية والبحث تكاملية، وتطرق

 :اآليتبدور البحث يف النظرية ويمكن إمجال هذا الدور 
 مسامهة البحث يف تطوير النظرية حيث يساعد البحث االمبرييقي يف بناء النظرية    1-

ً                                                                        أن من خصائص النظرية العلمية أهنا امبرييقية وسببية وتنبؤيه، بوصفها قانونا  إذ
 ويستنبط عن النظرية الفرضيات املوجهة للبحث وباختبار هذه الفروض ً      عاما،

االمبرييقي، تحقق صحة النظرية أو تعديلها يف ضوء نتائج البحث توصدقها 
وبذلك فإن البحث يتعدى التحقق من الفروض إىل املسامهة يف تطوير النظرية 

 .أو تعديلها
ً                             هم البحث أيضا يف إعادة صياغة يسا: مسامهة البحث يف إعادة صياغة النظرية    2-

النظرية وتوسيع نطاقها من خالل إعادة مالحظة الوقائع التي مل تكن متضمنة 
 .طة التصوريةيف اخل

مسامهة البحث يف إعادة حتديد حمور اهتامم النظرية وخاصة عندما يبتكر البحث     3-
إنه يوجه  وحتليلها، فبياناتات جديدة يستعني هبا يف مجع الإجراءأساليب و

 .اهتامم النظرية نحو موضوعات جديدة

                                                   
(1) Easton, op. cit, p. 44. 
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يساعد البحث عىل توضيح وحتديد املفاهيم واملتغريات التي يرتكز عليها تقدم     4-
، وتتطلب من الباحث أن حيدد املفاهيم العلميةالبحث العلمي والنظرية 

ً                              واملتغريات املتعلقة حتديدا دقيقا ً. 
 اتيجيتني هتدفان إىل بناء النظرية ويشكالنوالبد من اإلشارة إىل أن هاتني اإلسرت

 ً                                                                      مظهرا من مظاهر التطور العلمي، واالختالف حول االجتاهني قد أثرى عملية البحث،
ألن النظرية والبحث يشكالن وحدة مرتابطة، فإذا كانت النظرية مصدر الفرضيات 

، )1(صدقهاوالقوانني فإن املنهج إنام هو اختبار هلذه الفرضيات والقوانني لتأكيد 
وبالعكس فإذا كان البحث مصدر الفرضيات فإن املنهج هو اختبار الفروض إلعادة 

 .صياغة النظرية وتعديلها وتوضيحها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  Rebert, K. Merton, op. cit, p. 162. 
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ً                                   ، نتاجا للتفاعل بني املستوى التصوري يف العلوم االجتامعيةتعد عملية البحث 
 / Observational، واملستوى املشاهد التجريبي Conceptual / Theoreticalالنظري 

Empiricalملكونة ملناهج  ومن الرضوري للباحث أن يلم باملفاهيم املتضمنة وا
النظري، والعالقة بني النظرية واألبحاث  /البحث، ويعرف أسس املستوى التصوري

 :التجريبية، ومن هذه املفاهيم اآليت

-1 
جتريدية تلخص عدد من املالحظات يمكن قياسها صياغة املفهوم عبارة عن 

تيجة النطباعات باختبارات خاصة هبا، واملفاهيم هي بناءات وجتريدات منطقية ن
 . ل ونقل املعلومات واإلدراكاتيلخربات الواقعية تستخدم يف توصلحسية وإدراكية و

وهي ليست موجودة يف الواقع، أهنا ليست ظواهر، وإنام بناءات منطقية 
ت ومركبات عقلية لوجهه ارة عن مكوناعبوهي جتريدات للموضوعات ورموزها، 

واهر، بتجاهل جوانب أخرى منها وهلا نظر معينة تركز عىل جوانب معينة للظ
 :وظائف منها
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إهنا تشكل أساس االتصال بني املتخصصني يف العامل، فلوال االتفاق عىل   -أ  
 .املفاهيم ملا كان هناك اتصال، وهي غري موجودة يف الواقع كظاهرة جتريبية

عميم عن إهنا تساعد العلامء والباحثني بالتوصل إىل االستنتاجات العلمية والت   -ب
 .طريق االستنباط

إهنا تفيد العلامء يف بناء جمموعة من النظريات واملساعدة يف التفسريات   -ج
 .والتنبؤات فهي جزء أسايس من النظرية حتدد شكلها وحمتواها

إهنا تساعد الباحثني يف القيام بعملية التصنيف للظواهر وتعميمها فالباحثون   -د
 .م خرباهتم ومالحظاهتم بلغة املفاهيميقومون بالتصنيف والتنظيم وتعمي

 .إهنا تساعد الباحث والعلامء يف إدراك العالقات بني الظواهر املدروسة  -هـ
والبد من اإلشارة إىل أن املفاهيم ما هي إال اللبنات األوىل املعتمدة من العلامء 

ول لفهم العلم وأن التفكري العلمي ما هو إال جمموعة من املفاهيم تستخدم يف حق
 ما هي إال لغة وصف ةّ                                                      املعرفة أيا كان نوعها، وإن هذه املفاهيم يف جمال تلك املعرف

عامل املعرفة، ولكل فرع من فروع العلم مفاهيمها اخلاصة هبا والسائدة كلغة مشرتكة 
 ينحون املنحى نفسه حيث هلم مفاهيم ةاالجتامعيوم علالباحثون يف ال و.بني علامئها

الدور االجتامعي، التنشئة االجتامعية، النظم االجتامعية، : )1(خاصة مشرتكة منها
الوظيفة، النسق االجتامعي، التفاعل، الطموح، الرصاع، االنصياع، املسايرة، القوة، 

 اإلنجاز، الغرائز، الدوافع، الذكاء، االيكولوجيا، ،الفردية، األنا، الذات، السامت
 .  ذلك وما إىل،العائلة األبوية، العائلة األمومية

                                                   
 البحث االجتامعي، دار النهضة العربية، بريوت، حممد عيل حممد، مقدمة يف: للمراجعة التفصيلية أنظر  )1(

 .49-56ص.، ص1982
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-2Objectivity 
إن املوضوعية هي غياب لكل عوامل التحيز وكف لتأثريها، ومن أجل أن 

ال يتأثر بدوافعه وعرفه وقيمه وموقفه االجتامعي؛ أً                           يكون الباحث موضوعيا فعلية 
البعد عن الذاتية واألهواء الشخصية وااللتزام باحلقائق الواقعية وتسجيلها كام : أي

عىل ذلك ختضع احلقائق ملالحظة كل من يريد التحري أو التأكد من صحتها هي و
 . ً      ، مثالً                                             خالفا للقائل هبا كام هو احلال يف العلوم الفيزيقية

ن املوضوعية تعني االلتزام باملنهج العلمي باالستناد عىل إويرى الشنيطي، 
مما يمنح الدراسة  التجربة املحكمة إجراءاملالحظة الدقيقة واالستقراء عالوة عىل 

 .)1(صفة العلمية
أما هويدي؛ فريى أن املوضوعية بمفهومها العلمي هي موضوعية الوقائع 

هر من خالل األجهزة واملقاييس واملوازين التي تظهر يف املختربات ظالعلمية التي ت
 .  )2(الكيميائية بعد التحليل والرتكيب

وث العلمية، يعني إقصاء اخلربة   ويعتقد الطويل، أن التزام املوضوعية يف البح
العلم هو الذي يوصف األشياء  أن الذاتية ملعرفة األشياء كام هي يف الواقع باعتبار

 . )3(ويقرر حالتها يف صورهتا الواقعية
 من ةواملوضوعية جهد إجيايب متواصل يبذله الباحث وينظر إىل املوضوعي

 ةوت دالالت املوضوعيا وتتف.ت متباينةا ومستويةخالل ما هلا من دالالت متفاوت
كل حكم من عن ً        جتردا ةرب املوضوعيتالتي تع) االكسيولوجية (بني الدالة القيمية

 ما بني ةالتي تعني بالصل) االبستمولوجية (األحكام القيمية وبني الدالة املعرفية
حينام تكون ) السيكولوجية (الذات العارفة واملوضوع املعروف، وبني الدالة النفسية

                                                   
 .171-172ص. ف، ص1970فتحي الشنيطي، أسس املنطق واملنهج العلمي، دار النهضة العربية، بريوت،   )1(
 .36ف، ص1966ي هويدي، مقدمة يف الفلسفة العامة، دار النهضة املرصية، القاهرة، يحي  )2(
 .207-208ص.ف، ص1967س الفلسفة، دار النهضة العربية، القاهرة، توفيق الطويل، أس  )3(
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 التي ة الثقافية والدال، يف التشكيلةاملوضوعية متعلقة بتشخيص العوامل النفسي
. الدراسةيف بيئة ق حول املعايري والتدابري السائدة يف املناخ الفكري اتشري إىل االتف

 :أما بالنسبة ملستويات املوضوعية فتتمثل يف مستويني
 ؟)ماذا ندرس (حرىاالنطولوجي ويتصل بالنظرية العلمية أو باأل: أوهلام  =
امليثودولوجي ويتصل باملنهج املستخدم يف دراسة موضوع بحثه، أو : وثانيهام  =

 ؟)كيف تدرس (باألحرى
ومثلام عرب بعض أساتذة املناهج؛ إن املوضوعية هي نوع من املسافة العقلية بني 
الباحث وموضوع بحثه، وهي رشط جوهري وأسايس حتى حيتل العلم مكانته 

ويرى بارسونز، أن املوضوعية حتى لو كانت نسبية . ه يف املجتمع املعارصالالئقة ب
ً                                         ويرون أيضا بأن عىل الباحث أن يلزم نفسه ةفإهنا تضفي عىل الباحث االحرتام والثق
 مقدسة تستحق أن يكرس هلا الباحث كل ةبمنطق الشك العلمي ألن العلم مهم

ضوعية هي النظر واحلكم عىل ، ويف ضوء ذلك فاملو)1(حياته يف موضوعية وجترد
 ةً                                                                   األشياء واألحداث والظواهر واألشخاص بنزاهة وجترد بعيدا عن األهواء الذاتي
. وامليول واالجتاهات واالنحيازات الشخصية، والتعصب العنرصي أو املذهبي

 . )2(ثق يف نتائجه وهي تقابل الذاتيةُ  يواملوضوعية من ألزم ما يكون للبحث العلمي حتى 
بحث تعني املوضوعية أن يتعامل الباحث يف دراسة الظواهر أو الوقائع ويف ال

عىل إهنا أشياء مستقلة عن ذاته، وحماولة طرح كل االعتبارات االنفعالية واملواقف 
الذاتية وغري ذلك من اآلراء واملعتقدات؛ ولتحقيق ذلك يتوجب عىل الباحث االلتزام 

 :بمتطلبات املوضوعية التي تتجىل يف
                                                   

(1) Parson, T., Sociological Theory of Modern Society Evolution of Objectivity in Social Sciences, 
Free Press, New York, 1967, pp. 2-4. 

ة يف العلوم اإلنسانية، دار الثقافة للطباعة صالح قنصوة، املوضوعي: لإلفادة، انظر املعاجلة التفصيلية يف  )2(
 .ف1980والنرش، القاهرة، 
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االبتعاد عن األحكام الذاتية واألهواء والنزوات الشخصية والرتكيز عىل أن   -أ  
 .بالتلقائية والعمومية واخلارجية واجلربيةتتصف الظواهر جمرد أشياء وحقائق مستقلة 

 .االلتزام باحلياد األخالقي   -ب
 .االبتعاد عن اآلراء واألحكام املسبقة يف دراسة الظاهرة  -ج

ث هبذه املتطلبات ألنه يتعامل مع ظواهر ومشاكل اجتامعية ويأيت التزام الباح
هلا عالقة مبارشة باإلنسان والبيئة االجتامعية، والتأكيد عىل االلتزام باملوضوعية 

 :وجوانبها للوصول إىل
احلياد بطرح امليول الذاتية عند دراسة الظواهر، واحلياد رشط رضوري لكل   -أ  

 مل تكن بدعه وإنام مرتكزة عىل طرح امليول، البحوث العلمية، واحلياد كفكرة
وإن عدم احلياد راجع إىل سيطرة الباحثني غري املتمرسني عىل جمال العلم 
ً                                                                         الطبيعي، الذين كلام اكتشفوا شيئا بالغوا فيه كميا وكيفيا، ودافعوا عنه يف  ً ً
إرصار وعناد، ولذا كان البد من تعميق اختالفات البحث، وحترير العلم من 

 .رة احلوار الفلسفي وأهواء السياسة واستخدام منطق الفصاحة والبالغةسيط
ً                                                                             األمانة العلمية وذلك بأن يتوخى الباحث األمانة العلمية بدءا من اختياره للمشكلة    -ب

أطلق ً                                                                            وانتهاء بإعداد التقرير، وذاتية الباحث هي معيار أمانته بمعنى أن الباحث الذي 
 ؛اره ملوضوع البحث، حتى إعداده للتقرير النهائييً                           لذاتيته العنان بدءا من اخت

متكن فإن ما يعرضه من املعلومات تكون منطبعة بأهوائه ورغباته الشخصية ولكن إن 
الباحث من السيطرة عىل ذاتيته يف طرح املوضوع فإن بحثه يتسم باملوضوعية 

 هلا  وعدم األمانة العلمية تظهر بأشكال وصور عدة. للحقائقةوبياناته مفرس
  شعورية متسمة بالغش وعدم الصدق وتؤثر العدة مسببات وأهداف شعورية أو

 . وباألخص يف جمال العلوم اإلنسانيةتهعىل تقدم البحث العلمي وموضوعي



 الفصل الرابع 
 

 

 102  

 

ات املنهجية يف جراء بالدقة مدى التزام الباحث بالقواعد واإليقصدالدقة و  -ج
 العلمي أثناء بحثه عن دراسته والدقة تعني حرص الباحث عىل إتباع املنهج

ن ألً                                                                احلقيقة، وأن يكون واعيا بمختلف العوامل املحيطة بالظواهر املبحوثة، 
 عند عرض البيانات وحتليلها وتفسريها، مأي انحراف سواء أثناء البحث أ

 مواالنحراف عن احلقيقة ستكون هلا نتائج ضارة سواء عىل الظاهرة املبحوثة أ
 .لة هباعىل غريها من الظواهر املتص

 :وتتطلب موضوعية املنهج املوجهات اآلتية
 مدى مالئمة املنهج مع طبيعة املشكلة املطروحة يف البحث، وما هي نوع البيانات    1-

 ؟املطلوب احلصول عليها
 الظاهرة املدروسة لالختبار حتت نفس الرشوط، هل تتوصل إىل تُ         إذا أخضع    2-

  القوانني ؟نفس
 ؟باهتاثملستخدمة يف مجع املعلومات والبيانات، ومدى مدى صدق األدوات ا    3-
 االعتامد ما أمكن عىل األساليب اإلحصائية والكمية للوصول إىل الدقة واملوضوعية    4-

 .يف دراسة املشاكل والظواهر

-3 
البد أن تكون و إن املفاهيم تساعد يف عملية االتصال والتعميم والبناء، تبني،
م واضحة دقيقة ومتفق عليها من مجيع املشتغلني يف جمال التخصص، هذه املفاهي

فأغلب هذه املفاهيم تعني أشياء عديدة، وتستخدم يف سياقات خمتلفة وعليه يتطلب 
 عليها ما بني علامئها وباحثيها، ية استخدام مفاهيم متفقم االجتامعوعلاليف جمال 

 :ل املفاهيم مهاً                                           وعموما هناك طريقتان حيقق هبا وضوح ودقة استعام
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 Conceptual Definitions 
ويعني بذلك وصف املفاهيم باستخدام مفاهيم أخرى، وإن استخدام جمموعة 
من املفاهيم لتعريف مفهوم ما يتطلب معرفة عن املفاهيم املستخدمة يف التعريف، 

 تعريف ووصف وتوضيح،هذه املفاهيم التي تستخدم يف التعريف هي نفسها بحاجة إىل 
 . قد نلجأ إىل مفاهيم أخرى لتعريفها -غري املعروفة لدينا  -وبتعريف هذه املفاهيم 

وبذلك فإن الباحث يواجه مفاهيم قد ال يستطيع تعريفها بمفاهيم أخرى أطلق 
التذوق  -األصوات  -األلوان (عليها مصطلحات أولية، إذ اتفق عىل معانيها مثل 

 . )1(لك وما إىل ذ). ..-
ً                                     ت التصورية صوابا أو خطا، وإنام هي عباوال يمكن عد التعريف رة عن رموز اً

 فقد تكون مفيدة أو ال تكون والتعريف بالرضورة هو ما قال ؛تسمح بالتواصل
 :لتعريفات ضوابط ورشوط منهالّ              املعرف نفسه، و

عىل كل ّ                                                       أن يشري التعريف إىل اخلصائص املميزة لليشء املعرف، وأن يشتمل     1-
ّ                                                                      األمور اخلاصة باليشء املعرف وأن يستثنى التعريف كل ما مل يرش إليها، وبعبارة 

ً                 كون جامعا مانعايأخرى أن  ً. 
 .أن يصاغ التعريف بشكل موجب قدر اإلمكان    2-
ً                                                                 أن يصاغ التعريف بشكل واضح يف كل مضامينه، وذلك بتحديد عنارصه حتديدا     3-

 .ً                 وافيا ال لبس فيها
ً                                                                  ال يعرف املفهوم باملفهوم نفسه وبعبارة أخرى أن ال يكون دائريا أي أن ال أن     4-

نفرس املاء بعد اجلهد «حيتوي عىل ذاته كجزء من التعريف، وكام يف املثل السائد  
 .، كأن نقول إن الذكاء هو الذكاء الذي حيمله الفرد من أثر الوراثة والبيئة»باملاء

                                                   
مصطفى عبد اهللا أبو القاسم خشيم، مناهج وأساليب البحث السيايس، اهليئة القومية : للتفصيل، أنظر  )1(

 .102-107ص .ف، ص1996للبحث العلمي، طرابلس، 
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-Operational Definitions  

يالحظ يف كثري من األحيان فشل الباحثني من مالحظة احلقائق التجريبية أو 
 بشكل مبارش كاحلرمان )التعريفات التصورية(األحدث التي تصورها املفاهيم 

 ،اإلدراك ،االجتاهات ،والذكاء والرضا وغريها، وكذلك غري السلوكية مثل القيم
وما إىل ذلك، ففي هذه احلالة يلجأ إىل االستنتاج  ،الطموح ،التوقعات ،الرغبات

 املفاهيم، وتقديم التعريفات اإلجرائية التي توظف وتعطي هملالحظة احلقائق هلذ
 . مؤرشات جتريبية هلذه املفاهيم

وهنا نتساءل ماذا نعني بالتعريف اإلجرائي؟؛ ولإلجابة نقول إن التعريف اإلجرائي ما 
ات التي تصف النشاطات واألعامل التي جيب القيام هبا جراءهو إال جمموعة من اإل

من أجل حتديد األبعاد التي يمكن مالحظتها وقياسها ملعرفة ماذا نعني هبذا املفهوم 
زود الباحث باملحك تات االختبارية التي جراءأو ذاك وكذلك لغرض توضيح اإل

 تواصل بني املستويني،للتطبيق التجريبي للمفاهيم، وتعد التعريفات اإلجرائية حلقة ال
التصوري والنظري، واملالحظ  التجريبي، ومن خالل التعريف اإلجرائي يلتمس الباحث 

 . الطريق عن ماذا يفعل أو يعمل ؟ وماذا يشاهد من الظاهرة املبحوثة
، حيث (Bridgman)ن فكرة التعريفات اإلجرائية هذه جاءت من أبحاث بردمجان إ

عملية حمددة ً                                           لكل مفهوم علمي جيب أن يكون حمددا باإلشارة إىل أشار إىل أن املعنى العام 
ً                    يكون املفهوم مرادفا حدد من التعريفات اإلجرائية بحيث يتواضحة، فاملعنى املتعلق باملفهوم 

بالتطابق ملجموعة العمليات القياسية، فتعريف الذكاء جيب أن يكون يف ضوء اختبار 
 . )1( يتم اختبارهم لتمثيل نتائج االختبارند الذيً                               جيري طبقا ملواصفات وإجابات األفرا

 وللتعريف اإلجرائي مجلة من الرشوط عىل الباحث العلمي أن يأخذها يف االعتبار
 : عند القيام بصياغة أو ترمجة املفهوم إىل مؤرشات، منها

                                                   
(1) David, 1981, p. 32. 
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 .املفهومطورها الباحث لكافة اجلوانب الرئيسية املتعلقة بالتي التأكد من تغطية املؤرشات     1-
ً                                                             التأكد من صدق املؤرشات، بحيث تقيس املؤرشات فعال املفهوم من جوانبه     2-

 .املختلفة
متييز الباحث بني املؤرشات ذات العالقة بكل من املتغري املستقل واملتغري التابع،     3-

نفس املؤرشات عىل اعتبار أن يف بإذ ال جيوز قياس املتغريين، املستقل والتابع، 
 .ً             ارا وعدم دقةذلك تكر

تأكد الباحث من ثبات املؤرشات، بحيث أن أي باحث يستخدم املؤرشات ذاهتا     4-
 .)1ً(                                    فيام بعد حيصل عىل النتائج نفسها تقريبا

-4Theory 
النظرية، هي جمموعة مبادئ وتعريفات ودعاوى وبدهيات وقضايا مرتابطة 

ً                                     منطقيا، تفيد تصوريا يف تنظيم جوانب خم تارة يف العامل االمبرييقي عىل نحو منسق ً
 .، وتفرس اجلوانب املختلفة للواقع)2(وقابلة للتحقيق االمبرييقي

وختتلف النظرية العلمية عن غريها من النظريات يف أهنا ختضع للتحقق من صدقها 
والتعميم يف ومتثل النظرية أعىل درجة من درجات التجرد . عن طريق املالحظة االمبرييقية

 التي متت  Factsً                                                     وتفرس النظرية القوانني متاما، مثلام تفرس القوانني الوقائع . العلم
ً                                                                     مالحظتها وحددت العالقة بينها، فضال عن أهنا تساعد العلامء يف الوقت نفسه عىل 

وللنظرية العلمية .  الكشف عن قوانني جديدة أو وضع فروض الختبار صدقها
 :ً                   أبعادا رئيسية ثالثة

                                                   
 .106-107ص . القاسم خشيم، املرجع السابق، صمصطفى عبد اهللا أبو: أنظر  )1(
 .37-38ص .مصطفى عمر التري، مرجع سابق، ص  )2(
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 .ل أو البناء املنطقيالشك    1-
 .املضمون، أي التعميامت املتعلقة بطبيعة الظاهرات التي تدرسها    2-
االفرتاضات املتعلقة باملنهج الذي يستخدم يف مجع الوقائع وطبيعة املادة التي     3-

 .يدرسها العلم
من جمموعة من  -  من ناحية الشكل أو البناء املنطقي-وتتكون النظرية العلمية 

ايا تتسق كل منها مع األخرى وتنتظم بشكل معني يسمح باشتقاق تعميامت القض
منها بطريقة استنباطية، كام تسمح باستكشاف الطريق ملالحظات أبعد مدى 

 .)1(وتعميامت تنمي جمال املعرفة
 ً:                                              وللنظرية العلمية عدد من الوظائف، أبرزها إجيازا

د نوع املادة أو الوقائع التي جيب حتديد االجتاه األسايس للعلم عن طريق حتدي    1-
 .مجعها عن الظاهرة املدروسة

 . يسرتشد به العامل عند مجعه للحقائقConceptual Schemeتقديم إطار تصوري     2-
 .تلخيص الوقائع وتلخيص العالقات بينها    3-
 .التنبؤ بالوقائع    4-
 .حتديد جماالت الفراغ والنقص يف معرفتنا    5-

-5Model Paradigm 
 لقد استخدم علامء النفس واالجتامع النامذج يف ترتيب وتنظيم املعطيات السلوكية
ً                                                                        أو االجتامعية تنظيام تصوريا، وأول من استخدم هذا األسلوب ماكس فيرب ودوركايم، ً 

 . لدراسة الواقع االجتامعي
                                                   

 .29-32ص .سمري نعيم أمحد، املرجع السابق، ص: للتفصيل أنظر  )1(
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ذج عىل وحيتوي النموذج عىل تصورات رمزية أكثر منها مادية، ويعرف األنمو
أنه جتريد من الواقع خيدم غرض ترتيب وتنظيم املعطيات وتبسيط النظرة للواقع 

هو يعكس بعض مظاهر العامل احلقيقية ذات الصلة ولواقع لفاألنموذج هو تصوير 
 . )1(الوثيقة باملشكلة املدروسة

ن من  ّ     ويعمل األنموذج عىل توضيح العالقات بني مظاهر العامل احلقيقي، ويمك                                                            
غة التجريبية للفروض القابلة لالختبار، وبعد عملية االختبار يمكن حتقيق الصيا

 . الرؤية الواضحة لبعض أجزاء العامل الواقعي املتشابك

-6Hypothesis 
عىل عالقة تصورية أو عالقة احتاملية بني متغريين، وقد تطور الفرضية تدل 

ئية يقدمها الباحث كافرتاض عني حلول مبدياستخدام مفهوم الفرض بحيث أصبح 
ً                                        مالحظات مبدئية تبقى حلوال مؤقتة مقرتحة حلني الجتاه عالقة بني متغريين تبني عىل 

 .  عىل خيال الباحث وقدرته عىل التصورعتمدتالتأكد من صحتها أو خطئها 
 ويشرتط أن تكون الفروض قابلة للتحقيق التجريبي للتأكد من صحتها وأن تكون

 . )2(التجريب واملالحظة وأن تكون متصلة بموضوع املشكلة املدروسةقابلة للقياس و

-7Imagine 
لقطة تلخص فكرة عامة يمكن أن توظف لتوجيه التفكري  إىليشري التصور 

 عبارة عن مركبات عقلية حول الواقع تساعد الباحث ووفهم الوقائع واألحداث وه
 . اثيف التعرف عىل الواقع واألشياء واألحد

                                                   
حممد عارف، املنهج يف علم االجتامع يف ضوء نظرية التكامل املنهجي، : أنظر للتفصيل العرض القيم يف  )1(

 .65-101ص .ف، ص1975، مكتبة األنجلواملرصية، الطبعة الثانية
 .211صمرجع  سابق، عزيز حنا وأنور حسني،   )2(



 الفصل الرابع 
 

 

 108  

 

ؤثر يف ي قابل للتغيري واالستبدال وقد ال وً                                      والتصور لكونه أقل جتريدا من النظرية فه 
بقاء النظرية، والتصورات قد تدخل ضمن مكونات النظرية اجلديدة التي حلت حمل 

ولكنها يف الوقت نفسه كيان ظرية النظرية السابقة التي ثبت عدم صحتها، فهي جزء من ن
 . )1( مستقلة عن نظريةظرية أو يوظف يف عمليات عقلية بكيفيةمستقل قد يدخل ضمن ن

والتصور الذهني مفهوم جمرد يدركه العقل اإلنساين نتيجة ملا يبقي يف الذهن 
من أفكار أو معاين أو خصائص مشرتكة لصنف من األشياء احلقيقية، أما املرشوع 

ريبية يف نسق واحد ويقدم التصوري فهو نظام يرتبط بمجموعة من املفاهيم واحلقائق التج
ً                            هلا تفسريا نظريا، ويمثل لدى   تيمن الفروض أو القوانني واملبادئ الً                   بعض الباحثني نظاما ً

تم التحقق منها والتي ترتبط فيام بينها لتقديم صورة متكاملة حول طريقة حدوث الظاهرة 
ملة يمكن أو أسباب حدوثها ولذلك كان هدف النظرية األسايس هو تقديم تفسريات شا

وهذا يعني أن ً                                                            تعميمها، فضال عن إمكانية التنبؤ باألحداث والظواهر قبل وقوعها 
  التي تعرب عن النظرية تعد املرشوع التصوري الذي يتضمن جمموعة من املفاهيم

 . )2( الذهنية املرتابطة التي حتدد العالقات بني املتغريات أو التنبؤ هباالتصورات

-8Law 
قة رضورية بني متغريين أو أكثر، وهذه العالقة إما أن تكون سببية أو عال
يتم التوصل إىل القانون العلمي يف حالة إثبات العالقات املقرتحة بني عدد ووظيفية، 

 . من الفروض املتعلقة بموضوع ما
أو علوم أن العالقات بني املتغريات تأخذ يف صياغتها صورة السبب والنتيجة، ومن امل

                                                   
 .39املرجع نفسه، ص   )1(
، مناهج البحث الرتبوي، جامعة بغداد، دار احلكمة، املوصل، نعزيز حنا داود وأنور حسني عبد الرمح  )2(

 .20ف، ص 1990
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ه يف العالقات السببية، وإنام ري فعىل الباحث عدم حرص تفك؛ري مستقل وآخر تابعمتغ
التالزم يف الظهور عليه االنتباه إىل أنواع أخرى من العالقات بني املتغريات كعالقات 

 . واآلخر نتيجةأو االختفاء، والتالزم يف التغري دون أن يكون أحد املتغريين السبب 
، ويف تطوير تصورات جديدة من خالل ر الظواهويوظف القانون يف تفسري

 . ق معارف ومعلومات جديدة منه، ويف التنبؤ بحدوث الظاهرةااشتق
ويشرتك القانون والنظرية يف صفات وخيتلفان يف أخرى؛ إذ يشرتكان يف كوهنام 
ً                                                                     صياغة جتريدية، وأهنام تلخيصا خمترصا ملجموعة كبرية من النشاطات العقلية، أو  ً

وخيتلفان يف .  جتارب متنوعةإجراءعت عن طريق مشاهدات متكررة أو بيانات مج
ً                                                    الصياغة، فعادة تأخذ صياغة القانون شكال أكثر اختصارا ن يف درجة قوة اكام خيتلف. ً

 . )1(ة هي أقوى يف حالة القانون منها يف حالة النظريةر التنبؤ بحدوث الظاهةالتنبؤ، فدرج

-9Induction 
ب للتفكري يوظف املالحظة وتطوير الفروض ومجع البيانات الختبار صحة أسلو

وهناك نوعان من االستقراء مها االستقراء . الفروض والوصول إىل القوانني والنظريات
قصد باالستقراء التام حرص مجيع مفردات الظاهرة ُ  يالناقص، واالستقراء التام و

ً                            ذا األسلوب ال يضيف جديدا، وال النتائج منها عىل شكل قانون عام، وهوتلخيص 
ما االستقراء الناقص؛ فيقصد به األسلوب الذي أ. يسمح بالوصول إىل اجلديد

يكتفي فيه الباحث بدراسة عينة من الظاهرة، ومن ثم صياغة النظرية أو القانون التي 
تنبأ باحلاالت املشاهبة ومل تشملها الدراسة؛ إن هذا النوع من االستقراء ييمكن أن 

 . )2(يسمح بتوليد معلومات جديدة

                                                   
 .36-37ص .مصطفى عمر التري، مرجع سابق، ص  )1(
 .34-35املرجع نفسه، ص   )2(
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ً                اته مجيعا أو هو يواالستقراء عند أرسطو هو احلكم عىل الكل بام يوجد يف جزئ
 .  احلكم عىل الكل بام يوجد يف بعض أجزائه، وهو االستقراء القائم عىل التعميم

 هو تتبع احلاالت اجلزئية للوصول منها إىل فكرة عامة ةعامصورة واالستقراء ب
 كيل، بينام القياس فهو تطبيق النتيجة العامة أو املبدأ العام عىل حاالت فردية أو حكم

جزئية، فإذا كان االستقراء عملية تكوين فالقياس عملية تطبيق وإذا كان االستقراء 
 . )1(عملية فالقياس برهان، فاالستقراء والقياس من أساسيات البحث العلمي

-10Relations 
ً                                                            القات دورا أساسيا يف البحوث، وتعني العالقة يف البحث ارتباط بني تلعب الع ً

ً                                                                         متغريين أو أكثر، أي أن هناك شيئا مشرتكا لكل املتغريات، فمثال عندما نقول أن  ً ً
هناك عالقة بني التعليم والدخل فإننا نعني أن االثنني متالزمان، فالتغاير هو اليشء 

 مفهومني، ربط بني شيئني، ظاهرتني،تقة بمعنى ما املشرتك بني التعليم والدخل، والعال
، واآلرصة هي م الخ، والرابط هو الواصل أو الالح،مستويني، جمالني، معنيني

الربطة الوطيدة العالقة املستديمة هبذا تقال أوارص صداقه، بمعنى روابط ال تنفصم 
 رس املوضوعي،تشكل وقائع صاحلة للدالتي عىل املعامالت أو العالقات االجتامعية 

  .)System) 2، ومن جمموع البنى ينشأ نسق أو نظام Structuralفمن العالقات تتولد البنية 

-11Variables 
تتضمن عملية البحث جمموعة من املفاهيم وأن هذه املفاهيم ما هي إال 

                                                   
.  اجلامعيةإلسالمي والفكر احلديث، دار الرائد العيسوي، مناهج البحث العلمي يف الفكر انعبد الرمح  )1(

 .84-90ص .ص
 .166خليل أمحد خليل، مرجع سابق، ص   )2(
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 ةبييجتريدات تصورية ومن هذه املفاهيم املتغريات التي هي عبارة عن خاصية جتر
ً                                                                         خذ قيمتني أو أكثر، فإذا كانت هذه اخلاصية قابلة للتغري كام أو نوعا يطلق عليهأت  اً

املتغري واملتغريات صفات أو خصائص املوضوع أو الظاهرة وتصنف إىل تصنيفات 
عدة، وهي إحدى املكونات املهمة يف حتديد الظاهرة، ويف اإلحصاء هي البيانات 

 . )1(التي تتغري بني قيمة وأخرى
ً                                                                    واملتغري مصطلح يدل عىل صفة حمددة تتناول عددا من احلاالت أو القيم، أو 

ً                          ات البحث ويتم قياسه كميا إجراءً                                         إىل مفهوم معني حيوي تعريفه إجرائيا بداللة رييش
، واملتغريات التي يتم مالحظتها أو دراستها قد تكون صفات أو )2ً(          صفه كيفياوأو 

 . بحثها الباحثبتي يقوم خصائص املوضوع أو الظاهرة ال

-12Propositions 
وهي من مكونات النظرية، وهي عبارة عن حكم عام ينص عىل وجود عالقة 

ات، وهبذا املعنى فهي عبارة عن فرض قد معينة بني جمموعة من الوقائع أو املتغري
لومات ال بعض البيانات والدالالت عدم بطالنه، ولكن ما متوفر من هذه املعنبئت أ
ً                                                          عطيه دليال ما إذا كانت درجة العالقة بني املتغريين قوية، ولذلك يشجع الباحث وال ي

 . )3(فإهنا تصاغ عىل شكل تعميامت وتدخل ضمن مكونات النظرية
-13 

هي مالحظة مقصودة مقيدة برشوط جتعلها حتت سيطرة الباحث ومراقبته 
 . ً                           الباحث عمدا يف ظروف الظواهرُ   ه ُ    حيدثوإرشافه، فهي تغري مصطنع مدبر 
                                                   

 .193املرجع نفسه، ص  )1(
 .68مصطفى عمر التري، مرجع سابق، ص   )2(
 .28 مرجع سابق، صسمري نعيم أمحد،  )3(
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مكن القول بأهنا أحداث ظاهرة يف ظروف اصطناعية يرتبها الباحث قبل يو
 الباحث عىل التحقق من صحة فروضهني قصد مجع معلومات عنه تعب التجربة إجراء

فهي تعترب طريقة الختبار صحة الفرض أو الفروض وتشتمل عىل عدة عنارص أو 
 . خطوات لتحقيق ذلك

 :واخلطة التجريبية تتضمن مطلبني مها
األخذ بنظر االعتبار املتغريات املؤثرة التي يمكن التعرف عليها ومتيزها واملراد    1-

 . ضبطها
  ).كمية (الوصول إىل بيانات حمددة واضحة ال شك فيها، والتعبري عنها بصورة رقمية   2-

-14Causality 
 والنتيجة، أي بمعنى أن يكون للظاهرة سبب ويقصد به وجود عالقة السبب

 . حيدثها أو يكون للنتيجة سبب أدى إليها

-15Abstraction 
يف املضمون االصطالحي الفلسفي يشري مفهوم التجريد إىل اجلانب اإلدراكي 

 عنارصه ةً                                                      الذي يعزل ذهنيا خصائص املوضوع عن أي موضوع آخر بدون جتزئ
 . ساسية وحتليلها من نواحيها املختلفةوعزل جوانبها األ

ويف علم االجتامع؛ فإن التجريد عملية إدراكية وظيفتها توجيه االنتباه نحو 
 . )1(خربات حمدده من أجل تسهيل عملية تعميم التجارب مع معطيات البيئة

والتجريد بوصفه عملية عقلية يستخدمه الباحث هبدف التوصل إىل تعميامت 
                                                   

 .12-13ص .حممد عاطف غيث وآخرون، مرجع سابق، ص  )1(
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 وحتلل ة من بيئة عدة ظواهر مدركهب معني من الواقع الذي خيتارً              مرتكزا عىل جان
باستخدام الرموز، وحتدد يف ضوء تعميامت مأخوذة من السياقات املحسوسة مما يمكن 

ً                                    تيسري مهمة التصنيف والتحليل، وعموما ته  احلاالت املتشاهبة، وظيفىلمعه تطبيقها ع
 :فالتجريد له معنيني مها

 ومعنى ،ً                        يتطلب بالرضورة اختبارا من الوصف والتفسريً                  معنى يشري إىل أن كال
 ،ةمثل يف اإلشارة إىل مفاهيم أو تصورات معينة كالسلوك الرشيد أو اجلامعة املتكاملتي

وهذه املفاهيم تعترب بمثابة أدوات تصورية تفيد يف حتليل األحداث املعقدة وتصنيفها 
 . والتنبؤ هبا

-16     Postulate 
قضية بدهية بدأهتا وال تستطيع الربهنة عليها يسلم هبا، ويمكن أن وهي 

 . )1(نستخلص منها نتائج ال يرفضها العقل
 ويف قاموس علم االجتامع، أن املسلمة هي قضية نطلب من اآلخرين أن يسلموا

أهنا ً                                                                    بصحتها تسليام أو عىل األقل التسليم هبا من أجل استمرار املناقشة حيث يفرتض 
 ً                                                       الذي ال يمكن الربهنة عىل صحتها، وهي مثال عن ذلك قضية رضوريةاألساس 

 . )2(ً                               منطقيا الفروض الثانوية األخرىامنهتشتق 

-17Determinism 
هي املذهب الذي يقول بأن لكل نتيجة سبب، واملفروض أن السلوك نتيجة 

التي تنشأ عن البيئة تسمى لعوامل وأسباب، أما يف بيئة الفرد أو فيه هو نفسه، واحلتمية 
                                                   

 .183جممع اللغة العربية، املعجم الفلسفي،مرجع سابق، ص   )1(
 .341حممد عاطف غيث وآخرون، مرجع سابق، ص  )2(
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 التي احلتميةوة، والتي ترجع إىل الشخص نفسه تسمى احلتمية النفسية، ياحلتمية البيئ
 .  )1( املجتمع تسمى احلتمية االجتامعية مثلام جاء عند اميل دوركايم إىلتعود 

-18Operationim 
ات إجراءىل صحة ً                                               يعني صحة وصف الظاهرة أو الواقعة معتمدا يف ذلك ع

ات قياس الذكاء وبذلك فاملنهج إجراءً                               ها؛ فمثال مفهوم الذكاء ليس سوى عليالكشف 
اإلجرائي هو املنهج الذي يقوم عىل وصف املالحظات العلمية والتجارب املؤدية 

ً                                    ، فمثال يف الذكاء يتم تعريفه إجرائيا)2(للكشف عن الظاهرة نه ما تقيسه اختبارات إ: ً
 . الذكاء

-19 
هو االنتقال من اجلزء إىل الكل أو من اخلاص إىل العام، وصياغة القواعد 

 .  نوع من التعميمهي والقوانني العلمية 

-20Phenomena 
ن طريق املالحظة والتجربة والظواهر منها  عهي ما يمكن إدراكه أو الشعور به
 . )3(الطبيعي والكوين والنفيس واالجتامعي

-21Data 
ّ                                    يف العلوم، أو هي القضايا املسلمة يف ةهي الوقائع واملبادئ التي تتخذ كنقطة للبداي

                                                   
 .13املرجع نفسه، ص  )1(
 .214- 210ص.ف، ص1978، القاهرة،  احلفني، موسوعة علم النفس والتحليل النفيس، مكتبة مدبويلمعبد املنع  )2(
 .149، 114، 60معجم اللغة العربية، مرجع سابق، ص   )3(
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علم من العلوم أو الوقائع التي تستخلص منها النتائج، أو هي كل املعلومات والبيانات 
 .  جتربة أو قياس ظاهرة ماإجراءواحلقائق التي حتصل عليها من مصدرها أو من جراء 

-22Subjective 
ا أو خيضع هلا فهناك تفكري ذايت وإدراك ذايت  يتصل هباهو ما ينسب إىل الذات مم

ويقابل املوضوعي، ويطلق عىل ما مصدره الفكر ال الواقع ومنه األحكام الذاتية 
 . واملنهج الذايت مقابل املوضوعي

-23Experimentation 
لتوصل إىل لمنظم لظاهرة أو أكثر ومالحظتها مالحظة دقيقة ً                  منطقيا هو اختبار 

ويف التجريب الذهني يف جمال الفكر؛ . نتيجة معينة، كالكشف عن فرض أو حتقيقه
 .(1)فهو جتريب ال ينصب عىل األشياء، بل عىل تصورها ومتثلها يف الذهن

-24Analysis 
 ويستعمل يف العلوم ةكانت أم معنويه املكونة له مادية أي رد اليشء إىل عنارص

 . الطبيعية والعلوم االجتامعية، والنشاطات املعرفية املختلفة
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  .49ت، ص. ة، د حممد، رؤية معارصة يف علم املناهج، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرييعيل عبد املعط)  1(
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 للبحث أو الدراسة من مشكلة معينة يعاجلها، والوصول إىل هذه املشكلة البد
وحتديدها من أهم املراحل التي يمر هبا الباحث، وهذا ليس باألمر السهل وهو ال 

 . اختيار املشكلة املناسبةعندخيلو من الصعوبة واحلرية 
 دون مشكلة أو موضوعمن  الباحث، ولثل مشكلة البحث نقطة البداية لعمومت

م املشكلة هنا و يشء وال يتوقف مفهةال يكون هناك مربر للباحث من أجل معاجل
ول عدد من العنارص الفرعية التي تساهم اعىل تسميتها أو اقرتاح عباراهتا، وإنام تتن

   .)1(يف توضيح مشكلة البحث وعنارصها
ميم البحوث العلمية، وتأيت صار مشكلة البحث من أهم مراحل تياختويعد 

ات البحث وخطواته فهي التي حتدد للباحث نوع إجراءاألمهية يف أهنا تؤثر عىل مجيع 
الدراسة وطبيعة املناهج ونوع األدوات املستخدمة والبيانات التي جيب احلصول 

 .)3)(2(ة الواجب اختيارهاعليها والفروض واملفاهيم التي جيب حتديدها والعين

                                                   
(1) See: Fraenkle, J.R. & Wallen, N.E, How to Design and Evaluate Research in Education. 2nd. 

Ed., New York, McGraw, Hill INC, 1993. 
 .129ف، ص 1982امعي، القاهرة مكتبة وهبة، الطبعة الثامنة،  حممد حسن، أصول البحث االجتطعبد الباس  )2(
 .147ف، ص 1979القايض، مناهج البحوث وكتابتها، الرياض، دار املريخ للنرش والتوزيع، ى يوسف مصطف  )3(
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ه الغموض، وحيتاج إىل كشف واملشكلة ما هي يف الواقع إال موضوع يكتنف
ة عن احلياة الشخصية واألهداف الذاتية، وأن د، ولكن البد أن تكون بعيوحتليل

 .ام للمجتمع من الناحية التطبيقية أو النظرية أو كليهاحتقق فائدة عامة ونفع
يظنون لبحث ما هو إال جمرد جتميع بيانات ومعلومات طلبة أن االيعتقد بعض 

 تصور واضح للمشكلة متلخيصها وتنظيمها هو البحث ذاته دون أن يكون لدهيأن 
 . عىل أساسها بجمع هذه املعلوماتونالتي يقوم

أما البعض اآلخر فريى أن البحث هو جمرد استخدام أدوات ومقاييس جلمع 
تطبيق عدد معني هي الباحث وظيفة ائيات، وأن البيانات واملعلومات وعمل اإلحص

 هؤالء أن البحث ىمن االختبارات أو االستفسارات أو غريها من املقاييس، وينس
 فكر وختطيط منظم مبدع للوصول إىل نتائج هالعلمي عملية شاملة وعميقة، وأن

ن مل يتوفر للبحث مشكلة واضحة إوثق يف صحتها يف مشكلة معينة، وُ  يوتعميامت 
 .إن أي عمل يقوم به الباحث سيكون غري ذي قيمة علميةف

بأنه ال يوجد بحث بدون مشكلة، فالشعور باملشكلة هو ول، قسبق الوقد 
 ؛احلافز حللها، وما االكتشافات واالخرتاعات إال نتائج حلاجات شعر هبا اإلنسان

 سقوط واإلحساس باملشكلة قاد إىل كثري من النظريات واالخرتاعات، فرؤية نيوتن
الربتقالة من الشجرة إىل األرض دفعه إىل الشعور بمشكلة حتتاج إىل تفسري وحل، 
وتوصل هبذا الشعور إىل اكتشاف قوانني اجلذب ونظرياته، وما آل إليه بعد ذلك من 

 .)1(تطبيقات حتى الوقت احلارض
ن مرحلة الوصول إىل مشكلة معينة لدراستها وبحثها من أهم املراحل التي إ

                                                   
السيد حممد خريي، اإلحصاء يف البحوث النفسية والرتبوية واالجتامعية، مطبعة دار التأليف، القاهرة،   )1(

 .11-12ص. صف، 1963
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هبا الباحث لذا عليه أن يتعرف عىل املصادر التي بواسطتها يمكن أن يتوصل إىل يمر 
مشكلة مناسبة للبحث، وحتدد مشكلة البحث من شعور الباحث بحرية وغموض 
جتاه موضوع معني ومشكلة البحث هي موضوع الدراسة، أو هي تساؤل يدور يف 

 .  حل لهذهن الباحث حول موضوع غامض حيتاج إىل تفسري، أو إجياد

 
 استخدمت بكثرة Problemمفهوم املشكلة ترمجة حرفية للمصطلح اإلنجليزي 

يف الكتب التي تعالج مسألة البحث ومناهجه وتقنياته سواء باللغة العربية أو 
 .األجنبية رغم عدم دقة املصطلح يف إعطاء الفكرة املراد منها يف البحث العلمي

ن مصطلح املشكلة يعني وجود عقبة حتول بني اإلنسان وبني يف اللغة العربية؛ فإ
ي يف العربية، وأدائه لعملية حتتاج إىل معاجلة إصالحية، وهذا القصور ال خيص املعنى اللغ

 الذي ق ال يعطي املعنى الدقياوإنام ينسحب إىل أصل الكلمة األجنبية حيث أن مدلوهل
 من لة يف البحث العلمي أوسع وأشم منه يف البحث العلمي، وأن معنى املشكلديقص

عن إعطاء املعنى  »املشكلة«، بأن قصور مصطلح  (Sanders)ذلك؛ حيث يرى ساندرز 
 الوصول إىل مصطلح مرادف مالصحيح املراد منها يف البحث العلمي من جهة، وعد

مل مبارشة عىل املعنى املراد منها يف البحث العلمي من جهة أخرى جعل تل يشيبد
 .)1(ن تعريفهاع عن املشكلة بإسهاب، ولكنهم يبتعدون نملنهجية يتحدثوعلامء ا

يمكن بيان  قدموا تعريفاهتم ملفهوم املشكلة نالذي وباستعراض علامء املنهجية 
 :أبرز املواقف بإزائها كاآليت

                                                   
، مكتبة 2صالح بن محد العساف، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، ط: أنظر للتفصيل واملراجعة  )1(

 .25-29ص. ف، ص2002 العبيكان، الرياض،
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، حتدثا عن هذا املفهوم لصفحات مطولة (Scates)، وسكيتش (Good)أن كود   =
ً                                                        تعريفا له، ويستدل مما كتباه يف هذا املجال أهنام يوردان عىل ً                   جدا ولكنهام مل يقدما

 .»موضوع«أنه 
 . ، وأوردوا املعنى نفسه(Rumel)، وروميل (Borg)وسار بنفس املنهج كل من بورك   =
أما فان دالني؛ فقد تناول مفهوم املشكلة عىل أهنا شعور بالصعوبة؛ ومع إشارته   =

 .فهوم املشكلة، ويبتعد عن تسميته بموضوعً                           هذه إال أنه ال يقدم تعريفا مل
 :وقد حاول كثري من علامء املنهجية تقديم تعريف ملفهوم املشكلة ومن هؤالء

مجلة استفهامية تسأل عن العالقة «كرينجر، حيث عرف مفهوم املشكلة عىل أهنا   =
 .»املوجودة بني متغريين أو أكثر

ا املشكلة يف قاموسهام بأهنا ، قد عرف(English of English)انكلش وانكلش   =
احلالة التي تكون فيها بعض املتغريات أو املعطيات معروفة وبعضها غري «

ً                           معروف مما يتطلب بحثا وحتريا ً«. 
 .»تساؤل يتطلب حل أو انتباه«وجاء تعريفها يف قاموس وبسرت، بأهنا   =

أن ن هذه التعريفات وغريها، يتناول مفهوم املشكلة من جانب واحد يمكن إ
يرسى عىل نوع من أنواع املناهج، وكتوضيح لذلك نرى أن تعريف كريلنيجر ينطبق 

لعلوم لأكثر مالئمة فهو ات املنهج التجريبي، أما تعريف انكلش وانكلش إجراءعىل 
عىل وينطبق اهلندسية والرياضية، بينام ما ورد يف قاموس ويسرت فإنه تتسم بالعمومية 

 .مما يستحق البحث أو ال يستحقأي سؤال يرد يف ذهن اإلنسان 
 جعل الكثري من الباحثني »املشكلة«ن هذا الغموض وعدم التحديد ملفهوم إ

ً                                                                         يتخبطون فال يتمكنون من التمييز بني املشكلة بوصفها مفهوما وبني أمهية البحث أو 
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هي حالة تنتج من تفاعل عاملني أو «اهلدف من البحث، ويرى ساندرز أن املشكلة 
 :ماإ  حتدث»أكثر

 .حرية وغموض    1-
 .عاقبة غري مرغوب فيها 2-
 . بحث وحتري حوهلامإجراء ال يمكن اختبار أحدمها دون نتعارض بني خياري 3-

صاغ املشكلة وبصدد هذا يقرتح ساندرز إلزالة الغموض يف تعريفه، أن ت
رية املقدمات، أما احلهي كون العوامل التي تتفاعل فيام بينها صياغة منطقية تتمثل ب

 :اآليتنورد أو التعارض هو النتيجة، وكأمثلة عىل هذا القول ة رغوباملأو العاقبة غري 
-1 

                                                     الطلبة الـذين يعـانون صـعوبات يف التعلـيم يفـشلون يف اإلنجـاز   =
    .        الدرايس

املقدمة {
 }األوىل

  ز  ا        ا يف اإلنج و م   تقد و                    الت يف الصفوف املدرسية  ا            مثل هذه احل د   توج  =
   .                    الدرايس رغم الصعوبات

املقدمة {
 }الثانية

                                                    هناك عوامل جتعل الطلبة الـذين يعـانون صـعوبات يف التعلـيم   -ً   ًذا  إ
ًيتغلبون عىل هذه املشكلة ويقدموا إنجازا جيدا ً                                          ً  }النتيجة{   . ً

                ما العوامل التـي  "ً                                 ًإذا حتدد املشكلة باحلرية ورضورة معرفة   -       املشكلة 
ًن يعانون من صعوبات التعلم يقدمون إنجـازا جيـدا             جتعل بعض الذي ً                                             ً ً
  "         م القائم؟ً                ًخالفا للمبدأ العا

سؤال {
 }املشكلة
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-2 

                                                  الدرجات للطالب ملعرفـة مـدى تقدمـه يف املـادة الدراسـية  ى   تعط  =
   .                وكتشجيع إجيايب له

املقدمة {
 }األوىل

                             فهم من قبـل بعـض الطلبـة عـىل أهنـا  ت           فضة املعلنة             الدرجات املنخ  =
   .          عقاب سلبي

املقدمة {
 }الثانية

             دراسته يف بعض   يف                                       الدرجات املنخفضة تعوق الطالب من التقدم   -  ً   ً إذا
 }النتيجة{   .      احلاالت

                            غري املرغوب فيها قد تؤثر عـىل  ة                       تكمن املشكلة يف أن العاقب  -       املشكلة 
    ؤدي  تـ و  -               وحتبط الطالب ة ض                      وذلك بإعطاء درجات منخف  -        الطالب

                                                        إىل مردود عكس ما هو مرغوب فيه، وهلذا البد من البحث عـام يقلـل 
                         أخرى للتقـويم، وهـل هنـاك  ة                                 من أثر هذه النتيجة بالبحث عن وسيل

               عاقبة غري مرغـوب   -                                         وسائل أخرى لتقويم الطالب دون أن تؤدي إىل
   .                 إحباط لدى الطالب  -      فيها

سؤال {
 }املشكلة

-3              1 

                                                  يؤكد بعض الرتبـويني عـىل أن اسـتخدام املوضـوعات يف التعلـيم   =
   .                        املربمج أكثر فائدة للطالب

املقدمة {
 }األوىل

                                                 يؤكد البعض اآلخر مـن الرتبـويني عـىل أن اسـتخدام الوحـدات   =
                                                           الواسعة يف التعليم املربمج أكثر فائدة للطالب، إذا كـان حاجـة إىل 

   .          ك التفصيل  ذل
املقدمة {

 }الثانية

                                                   
 .25-29ص . صالح بن محد العساف، مرجع سابق، ص) 1(
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                                                      هناك منحنيني يف التعليم املربمج من الصعب تفضيل أحدمها عىل ً    ًإذا،
                                التعليم املـربمج املـستقيم، والتعلـيم    (                       اآلخر دون بحث ودراسة ومها

     ).            املربمج املتفرع
 }النتيجة{

                                           تكمن املـشكلة يف التعـارض بـني اخليـارين ولكـل خيـار   -       املشكلة 
                                                    بد من أدلة قوية لألخذ بأحد اخليارين، ويصاغ السؤال بأن           مربراته، وال

   .              قة بني األسلوبني  عال       إجياد ال
سؤال {

 }املشكلة

ً                                                               وعموما ال توجد صياغة حمددة تصاغ هبا املشكلة عىل شكل أسئلة أو بصورة 
مجل تعبريية، واألهم أن تكون واضحة، والوضوح يتطلب وصف املشكلة واإلثبات 

 بشكل ااغتهيباألسئلة الرئيسية وصحتقيق ذلك عىل وضوحها وباألدلة والدالالت 
 .حمدد وواضح ومبارش

املشكلة عبارة عن ظاهرة أو يشء أو حالة : التعريف اآليتيمكن تقديم ً       وأخريا 
 .وحتتاج إىل تفسري وإزالة الغموض وإبراز احلقائقواالرتباك  الغموض احييط هب

 :اجلوانب اآلتيةينبغي مراعاة اره يولتقييم أمهية موضوع البحث الذي يتم اخت
وهذا يعني الرغبة يف اختيار موضوع البحث، وأن أمهية هذا  :االستعداد    1-

العنرص يأيت من إعطاء كل ما عنده من قدرات وطاقات ملوضوع بحثه من 
ً                                                                   ناحية، بينام من ناحية أخرى فإن مقدار التعلم سيكون حمدودا يف حالة عدم 

ملوضوع، ومن اخلطأ املغاالة يف عنرص الرغبة لدرجة التحيز، الرغبة الكافية يف ا
ويعني ذلك عدم اخللط بني جمرد الرغبة يف دراسة موضوع معني، وبني حتمس 
الباحث حلل معني ملوضوع ما ورغبته يف إثبات صحة رؤيته من خالل البحث 

 .بأي شكل كان
جاالت املً       اال من املفروض أن يتناول موضوع البحث جم: األمهية األكاديمية 2-
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ستكمل النقص من خالل البحث، أو يغري املغطاة ضمن العلوم املختلفة بحيث 
توضيح بعض األمور التي اختلف فيها الرأي أو غري ذلك من اجلوانب التي 

 .ف معرفة جديدةيضأن تيمكن 
عالج مشكلة يً                    تناول البحث موضوعا ي البد أن :أمهية البحث لقطاع األعامل 3-

 .عطي قيمة وأمهية للبحث عىل املستوى الوطني والقوميتاكل التي من املش
 من الرضوري أن يأخذ الباحث يف حسبانه: طاقات الباحث وقدراته واستعداده 4-

ار موضوع بحثه قدراته وإمكانياته ومعرفته ودرجة املادة بالعلوم املختلفة يعند اخت
 أو الوقت الالزم إلنجاز البحث وإمكانياته، وقد خيطئ الباحثون يف تقييم قدراهتم،

 .أو عدم توافر املرشف املختص
 

ن لكل رسالة علمية مشكلة معينة يعاجلها الباحث، وتعني مرحلة الوصول إ
ي، وهذا مالعلالبحث إىل هذه املشكلة وحتديدها من أهم املراحل التي يمر هبا طالب 

الصعوبة واحلرية يف اختيار املشكلة من رحلة هذه امل ليس بالسهل البسيط، إذ ال ختلو
املناسبة، وكذا ال ختلو من القلق واستغراق الوقت الطويل، والترسع يف االختيار عىل 

  . األغلب يقود إىل تغيري البحث مرات عديدة
ام األدوات والوسائل دوالبحث العلمي حيتاج من الباحث مجع املعلومات واستخ

 ذكي لً                           ت فضال عن أنه فكر وختطيط وعما عىل بيانات وإحصائي للحصوليةلقياسا
، ولذا ةت يوثق من صحتها بالنسبة ملشكلة معينبقصد الوصول إىل نتائج وتعميام

 تصلح ة، وأن مرحلة الوصول إىل مشكلة معينوحمددةالبد من توفر مشكلة واضحة 
ي تنمي لديه حساسية در التاللدراسة من أهم املراحل، لذا ينبغي أن يتعرف عىل املص

 . يمكن التوصل إىل مشكلة مناسبة للبحثاباملشكالت وعن طريقه
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 :وهناك مصدرين أساسني ملشكلة البحث أو موضوع الدراسة هي
مل عىل اخلربات العملية والعلمية للباحث والقيم توتشاملصادر الذاتية،   : ً    أوال

دس والتخمني واالهتاممات وامليول والطموح الشخيص، والقدرة عىل احل
 .والبداهة

 وهي تلك املصادر اخلارجة عن ذات الباحث وإرادته املصادر املوضوعية،  : ً      ثانيا
املكتوب ونتائج البحوث العلمي التخصيص وتتمثل هذه املصادر يف الرتاث 

 .السابقة
 ار املشكلة بشكل مبارش حيث أن اخلربات السابقةيوتؤثر العوامل الذاتية يف اخت

ه بله العلمية واجتاهاته الثقافية ورغباته الشخصية وختصصه وتدريللباحث وميو
 .)1(رسم اإلطار العام ملوضوع بحثهيكون ويالسابق 

 :أما مصادر ومداخل التعرف عىل املشكالت؛ فإهنا
ن أفضل مدخل منظم للتعرف عىل املشاكل هو إ: مدخل االستقراء واالستنباط    1-

 ، واالستقراءDeductive، أو استنباطية Inductiveة البحوث السابقة وهي أما استقرائي
Induction هو البحث عن احلقائق والذي يقود إىل تكوين نظرية يف جمال ما، أما ،
 ، فهو يشري إىل اختبار النظريات، وتقود البحوث االستقرائيةDeductionاالستنباط 

 البحوث ءإجرا، والتي يتم اختيارها من خالل Hypothesesإىل فروض معينة 
االستنباطية والبحوث االستنباطية قد تشري إىل احلاجة إىل مزيد من البحث 
واالستفسار يف جوانب معينة من املشكلة أو تقود إىل إعادة صياغة املشكلة من 

 .أجل مزيد من االستيضاح

                                                   
 .19ف، ص1979اهرة، مجال زكي والسيد يسن، أسس البحث االجتامعي، دار الفكر العريب، الق  )1(
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تعتمد هذه الطريقة يف التعرف عىل املشاكل : The Analogy Methodمدخل التشابه  2-
ادة من املعرفة املتاحة عن مشكلة يف جمال معني لبلورة مشكلة بحثية يف جمال باالستف

 .آخر مرتبط باملجال البحثي األول رشط متاثل وتقارب املجالني من كل النواحي
ويستخدم هذا املدخل : Renovation Methodمدخل التجديد أو التحسني  3-

النظام ومطلوب استبداله صالح تطبيق معني يف نظام ما فيه خلل أو عيب يف إل
 .أو حتسينه بآخر والذي سيكون نتيجته تطوير أداء النظام كله

ويعتمد عىل التوصل إىل خطط متعاكسة أو : Dialectic Methodاملدخل اجلديل  4-
 النظام موضع الدراسة مع بيان مزايا وعيوب يفمتضادة أو مقارنة أو مزدوجة 

 . من االختياروذلك للتأكد، تلك النظرية أو النظام
ويعتمد عىل التنبؤ باالجتاهات املستقبلية : Extrapolation Methodاملدخل املستقبيل  5-

وحتليل العائد املتوقع منها، وعندما يكون من الصعب التنبؤ يف ظل ظروف 
 ،Teratologicalمستقبلية معروفة ومتوقعة يكون هناك حتليل من نوع آخر وهو حتليل 

ً                                                  ائام يف هذه احلالة هو ماذا ستكون النتيجة لو حدث كذا حيث يكون السؤال د
 .وكذا من الترصفات املختلفة يف املستقبل

وهو مدخل منظم يف : Morphology Method) التكويني (املدخل التشكييل 6-
حرص وحتديد كافة االحتامالت والبدائل التي تتضمنها املشاكل الصعبة أو 

ن تبدأ البحوث باملجاالت التي تبدو أكثر  أياملعقدة، ومن الطبيعي واملنطق
واقعية، ويفيد هذا املدخل يف التحديد واحلرص االحتاميل والشامل للبدائل التي 
يتضمنها جمال معني من جماالت املشاكل يف البحوث عىل أن يتم بعد ذلك 

 .ار تلك البدائل لدراستها وبحثهاباخت
ويعتمد هذا املدخل عىل جتزئة : Decomposition Methodمدخل جتزئة املشاكل  7-

 كل جزء من ةعدة أجزاء، ثم يتم دراس إىلوتقسيم املشكلة أو املجال البحثي 
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هذه األجزاء عىل حدة، وقد يكون هناك جزء من تلك األجزاء قد سبقت 
 .دراسته وحتليله فيمكن االعتامد عىل تلك الدراسة بالنسبة لذلك اجلزء

كس للمدخل السابق اعموهو مدخل : Aggregation Methodاملدخل التجميعي  8-
حيث يتم جتميع نواتج البحوث والدراسات السابقة يف املجاالت املتنوعة وتطبيقها 

 .)1(راملشاكل يف جمال آخ يف حتديد أو معاجلة

ً                                                                  فضال عن املداخل غري املنظمة يف بلورة املشاكل؛ مثل التخمني؛ كأن يكون لدى 
ني جتاه مشكلة ما، ولكن من الصعب تأكيد املشكلة متخذ القرار شعور بموقف مع

، بأدلة ملموسة والظواهر يف كثري من البحوث ظهرت كمحصلة لبعض الظواهر
 كاالنتهاء بمشاكل جانبية من خالل املناقشة يف املوضوعات يوالنشاط الالإراد

 . جديدةاألصلية والتجارب واخلربات حيث تقود إىل الكشف عن جماالت بحثية

ن للباحث أن يلجأ إىل املنابع أو املصادر اآلتية لتنوير أفكاره وتنمية قدرته ويمك
 :يف التوصل إىل مشكلة يقوم بدراستها وهي

يوفر التخصص يف أي فرع أو جمال علمي للباحث خربة باملعرفة :  التخصص 1-
 حتليله وتبيان مشاكله ومعرفة مشاكل بحوثيف واإلنجازات العلمية ويساعده 

اطلع عليها أو املشكالت القائمة التي مازالت بحاجة إىل دراسة وبحث، معينة 
 خربة الباحث عميقة وشمولية كلام ساعدته عىل فهم جمال هذه توكلام كان

املشكالت وأبعادها املختلفة، ولكل هذا أمهية يف اختيار املشكلة وحتديدها، 
 النواحي التي والباحث الذي يتخصص يف جمال معني بعمق قادر عىل أن يتبنى

حتتاج إىل البحث ويتعرف عىل اجلوانب الغامضة أو التي ختتلف فيها اآلراء 
 .والتي حتتاج إىل مزيد من البحث والدراسة

                                                   
، مطابع سجل 2، ط»أصوله وقوائم البحث وكتابة التقارير والبحوث«حممد عفيفي محودة، البحث العلمي   )1(

 .63-46ص.ف، ص1983العرب، القاهرة، 
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 يتعرض الفرد اإلنساين يف حياته إىل جتارب وخربات تثري  :اخلربة الشخصية 2-
د هلا لديه بعض التساؤالت حول أمور أو أحداث وقعت له وال يستطيع أن جي

 دراسة أو بحث ملحاولة الوصول إىل تفسري لتلك األمور إجراءً               تفسريا، فيقوم ب
 ه،تالصعوبات التي واجهبما أن تكون عملية تذكر الباحث إالغامضة، وهذه اخلربة 

ويرغب احلصول عىل إيضاح هلا أو خربة علمية بالرجوع إىل األنشطة العلمية 
 خالل املشاركات والنقاشات العلمية وما التي يقوم هبا الباحث لالستفادة منها

 يطرح من أفكار وتساؤالت، أن مثل هذه اخلربات تساعد يف التعرف عىل مشكالت
يصعب التعرف عليها عن طريق مصادر أخرى، واملشكلة املختارة يف ضوء 
اخلربة العلمية امليدانية هلا أمهية عند الباحث، ولكن اخلربة العملية لوحدها غري 

 .أهنا يف ذلك شأن أي مصدر آخركافية ش
 متقدمة للطالب يةتقدم معظم اجلامعات برامج دراس :برامج الدراسات العليا 3-

فيها بعض املقررات واملوضوعات التي تزود الباحث بخربات رضورية والزمة 
التي ) السمنار (ً                                                    إلعداده ملرحلة البحث وأيضا هناك برامج احللقات الدراسية

 ملاجستري والدكتوراه، وتشتمل هذه الربامج عىل نشاطات متنوعةيشارك فيها طلبة ا
ومتعددة تزود الطالب بخلفية علمية مناسبة، وكذلك املؤمترات والندوات العلمية 

تساعد الطالب عىل اختيار مشكلة معينة للبحث أو تفيد بعض اجلوانب يف فإهنا 
 .بحثه

حوث العلمية يف العامل متشابكة الب :الدراسة املسحية للبحوث السابقة واجلارية 4-
ً                                                                          تكمل بعضها بعضا، وقد يبدأ الباحث دراسته مما انتهى إليه اآلخرون، ولذا نرى يف 
هناية تقارير البحوث مقرتحات لبحوث أخرى متممة هلا أو منبثقة منها تستحق 
الدراسة والبحث، وبذلك فإن هذه املقرتحات نبع أو مصدر من مصادر احلصول 

، وأن الدراسة التحليلية الناقدة للدراسات السابقة ا والتعرف عليهمشكلة البحث
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أو ملحقاهتا ونتائجها يمكن أن تكشف عن نواحي نقص يف الدراسات السابقة 
 بحوث حوهلا، وأن هذا املصدر له أمهية للباحث يف إجراءوبحاجة إىل تغطيتها ب

 املشكالت أو املوضوعاتمعرفة البحوث التي متت يف امليدان والبحوث اجلارية فيه و
التي تتناوهلا، وخاصة ما تتضمنه هذه البحوث من توصيات ومقرتحات مرتبطة 

 واجتاهاهتا تفيد يف بمشكلة البحث أو امليدان واملعرفة بالبحوث السابقة واجلارية
التوصل إىل مشكالت تصلح للبحث وتوفر له كفاية من األدلة واحلقائق، وتزود 

 . تساعد عىل حتديد أبعاد املشكلةات وفروض وتفسرياتالطالب بأفكار ونظري
قدة يف تكوينه اعىل الباحث أن يدرك أمهية القراءة الن:  القراءة الناقدة التحليلية 5-

كباحث وتشمل هذه القراءة الرسائل اجلامعية والبحوث وملخصاهتا وكتب 
دة املثمرة التي املراجع العلمية والكتب الثقافية، واملشاركة يف املناقشات الناق

 .تدور عادة يف حلقات البحث أو السمنار
ن استخدام األسلوب الناقد يف التفكري والقراءة واملناقشة أمر ينبغي أن حيرص إ

عليه كل باحث وعىل األخص طالب البحث املبتدئ، وعىل الباحث أن يامرس سلوك 
 قراءة الدراسات ق ويزن ويقدر األشياء يفقالتفكري الناقد الذي يفحص ويستفرس ويد

 .واملقاالت واملوضوعات، وينبغي االهتامم بوجهات النظر املخالفة والنقد الذي يوجه إليه
ة التحليلية ملا حتتويه الكتب والدوريات واملراجع وغريها من دالقراءة الناقو

أفكار ونظريات قد تثري يف ذهن الباحث تساؤالت عدة حول هذه األفكار ومدى 
ويقوم عه إىل الرغبة يف التحقق من تلك األفكار والنظريات، صحتها، مما يدف

بدراستها للتأكد من صدقها وصحة نتائجها، وهذه تأيت يف املقدمة للباحث ألهنا حتقق 
 . )1( املشكلةً                                             أغراضا مثل التبرص والوضوح بمجال الدراسة وحتديد

                                                   
(1) Rummel, J.F. & Ballaine, W.C., Research Methodology in Business, Harper of Row Publishers, 

U.S.A. 1963, p.p 2. 
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سهل، وخاصة عىل الباحث ن اختيار املوضوع املناسب للبحث ليس باألمر الإ

ً                                                                          املبتدئ الذي قد يبدو له موضوع ما براقا، فإذا ما قرأ عنه أو فكر فيه وجده ال 
ً                                                                         يستحق الدراسة وأنرصف عنه إىل غريه، وقد يبدو املوضوع فتحا للباحث فإذا ما بدأ 
يف مجع املعلومات املتعلقة به وجده ال حيتمل أكثر من صفحات حمدودة، وال حيل 

كلة إال بالرجوع إىل الكتب والقراءة املتعمقة حول املوضوع، واالستعانة هذه املش
إذا ما ً                                                           بخربة األساتذة املتخصصني، فاختيار موضوع البحث يعد صعبا وباألخص 

ً                                                                        بدأ الباحث يف اختياره من فراغ، ولكن االختيار يكون سهال إذا بني عىل أساس من 
 استقر الباحث عىل موضوع حمدد ، فإذانخرياآلالقراءة واالستفادة من خربات 

واختاره لبحثه فيجب عليه أال يرتدد عند أول صعوبة تعرتضه بل عليه أن يتغلب 
 مجيع الصعوبات إىل أن يصل ببحثه إىل مرحلته النهائية، ويبدأ البحث العلمي عىل

ً                                                                عادة ودائام بمشكلة حمددة واضحة حيث ال يوجد بحث بدون مشكلة فالشعور 
افز عىل البحث والسؤال والتفتيش عن املعلومات التي تؤدي إىل بوجودها هو احل

فمشكلة البحث جيب أن تكون ، )1(الكشف عن احلقيقة والوصول إىل حل املشكلة
وخاصة بالنسبة للباحث نفسه، فيجب أن تنال َّ             مثلام مر بنا عىل درجة من األمهية و

ً                                     اهتامما جوهريا حتى لو كان ملجرد حب االلديه املشكلة  ستطالع، فالدوافع احلقيقية ً
الزمالء عىل إنتاجه العلمي، أو حتقيق متطلبات ً                      غالبا ما تأيت من تأثري لدى الباحث 

 .الرسائل العلمية، أو اإلضافة إىل رصيده من النرش
إن إنتاج بحث جيد يتطلب ساعات طويلة يبذهلا الباحث يف مجع ومتحيص 

 هناك ت حتى إذا كانعه بذهن فاحصعىل موضوالبيانات، بجانب الرتكيز الدائم 
                                                   

 .26ف، ص1972، دار املعارف، القاهرة، "طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره"شوقي ضيف، البحث األديب   )1(
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، ولكن حب االستطالع يمثل الدافع األسايس للدراسةمكافآت عارضة، فإن هذا لن 
الصادق واألصيل يؤكد ضامن احلصول عىل إجابات سليمة لألسئلة التي يطرحها 

 .)1(البحث
ر الباحث موضوع البحث الذي يتفق مع ميوله وقدراته وثقافته افقد خيت

ت التي ال تتاح ا املوضوعةصة إذا كانت أمامه فرصة لالختيار، أما يف حالالعامة، خا
ر يف وفيها الفرصة أمام الطالب الباحث لكي خيتار أو يفاضل، فإنه يبدأ عىل الف

 بموضوع بحثه فإذا كان ةحتديد املوضوع بوضع اإلطار العام والعنارص اخلاص
 :لنقاط اآلتيةً                                           االختيار متوفرا أمام الطالب فعلية أن يالحظ ا

ً                          أن خيتار موضوعا مناسبا لق 1-  .هبلياته واستعداداتاً
سة يف املواضيع التي تتميز اأن يتجنب املواضيع الغامضة وخيتار البحث والدر 2-

 .بالدقة والوضوح
 .ً                                        أن خيتار موضوعا تتوفر فيه املصادر واملراجع 3-
 ذلك إىل العمل ويشعره توفر الرغبة لديه يف تتبعه ليدفعهتً                أن خيتار موضوعا  4-

 .)2(باملتعة وعدم الشعور بامللل
 ً              تطلب حال إلزالةتفاملشكلة، ظاهرة حتتاج إىل تفسري، وهي قضية موضع خالف 

 ً    ُ                                                                 إذا  ؛ فإنه متى ما شعر الشخص باملشكلة وتفاعل معها وكانت واقعية بالنسبة. اللبس فيها
 .كلة، وأبعادها األساسيةلشخصيته فإن ما جيب أن يقوم به؛ هو حتديد طبيعة املش

                                                   
، دار 2 عمر الرشيف، مناهج البحث العلمي، دليل الطالب يف كتابه األبحاث والرسائل اجلامعية، طعبد اهللا  )1(

 .49ف، ص1999الكتاب، بريوت، 
(2) Fredrick, L. Weteny, The Elements of Research, N. J. Prentice, Hall, 1950, p.p.90. 
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 األسئلة املطروحة بإتباع قواعد نإن الغرض األسايس للبحث هو اإلجابة ع

 .ات املنهج العلميإجراءو
لذلك؛ فإنه يكون من املستحسن عند اختيار موضوع البحث أو املشكلة تفادي 

 :اآليت
ف، حيث أهنا بحاجة إىل فحص وتلخيص، املوضوعات التي يشتد حوهلا اخلال 1-

ً                                                               ومن الصعب للباحث أن يكون موضوعيا يف الوقت الذي تكون فيه احلقائق 
 .، وليس األمر هو عرض آراء املخالفني واملؤيدين فقط عليهاً                    والوقائع فيها خمتلفا

املوضوعات العلمية املعقدة التي حتتاج إىل تقنية عالية، ألن موضوعات كهذه  2-
 . صعبة عىل الباحث املبتدئستكون

املوضوعات اخلاملة والضعيفة فإذا كانت املادة العلمية غري مشجعة، فإنه سيصبح  3-
ً                            ممال وعائقا يف التقدم واإلنجاز ً. 

املوضوعات التي يصعب العثور عىل مادهتا العلمية يف مراكز املعلومات واملكتبات  4-
 .والدوريات بصورة كافية

 .ا وحتديدهاعة فإنه الباحث سيعاين من املتاعب أن حاول حرصهاملوضوعات الواس 5-
 .املوضوعات الضيقة والقصرية ال تتحمل لضيقها إعداد رسالة علمية يف حدودها 6-
ي يتبعها غموض الفكرة فال يعرف الباحث ما الذي تاملوضوعات الغامضة وال 7-

، اب حذفها منهيمكن تصنيفه من املعلومات مما يدخل حتتها، واألخرى التي جي
وقد قرأ الباحث الكثري مما ليس له صلة أو عالقة باملوضوع وحينئذ يصعب 

 .اخلروج برؤية وتصور واضح للموضوع
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وتؤثر املشكلة بعد حتديدها بحسب طبيعتها وطريقة صياغتها يف مجيع مداخل 
البحث، لذا فإنه من املهم إعطاء األمهية الالزمة والوقت الكاف ملرحلة تكوين 
وصياغة املشكلة قبل البدء يف تنفيذ البحث، ألن كثري من البحوث قد آلت إىل الفشل 

 .بسبب الصياغة غري الكافية وغري الدقيقة ملشكلة البحث
 :وأن حتديد مشكلة البحث متعلقة بعاملني أساسني مها

 .مدى أتساع املشكلة وتعدد أطرافها  -أ   
 .اغة املشكلةاملفاهيم واملصطلحات املستعملة يف صي   -ب

والتحديد هذا يمر بسلسلة من املراحل املتتابعة تبدأ ضمن دائرة موسعة تأخذ 
صلح تضيق تشمل مشكلة حمددة للبحث أيف الضيق إىل أن يصل الباحث إىل دائرة 

ار إليها فهذه شكنقطة بداية واضحة أمام الباحث، أما سلسلة املراحل املتتابعة امل
 ،)املجال (رة التخصص العام، ودائرة التخصص الفرعيتشمل أربع مراحل تبدأ بدائ

 ومثال عىل ذلك ،)أو املوضوع (وتنتقل إىل دائرة التخصص الدقيق، ثم مشكلة البحث
الرتبوي، االجتامع ، والتخصص بمجايل علم جتامعفالتخصص العام هو علم اال

، فقد ، ثم اختيار مشكلة البحث أو موضوعهالتوجيه االجتامعيوالتخصص الدقيق 
يكون دارسته موسعة عن امليول أو دراسة يف القيم أو التوافق االجتامعي، أو دراسة 

 .اخلدمة االجتامعية املدرسيةدقيقة عن موضوع داخل مشكالت 
 متثل احلد األدنى ملراحل حتديد موضوع البحوث ةواملراحل األربع املحدد

 املشكلة أو املوضوع كلام تطلب البحث حرصو. والتي قد متتد وتشمل مراحل أكثر
 :يف نقطة دقيقة، ويف صياغة املشكلة وحتديدها يتم اآليت

 .ً                                                              حتديد املشكلة الرئيسية التي اختارها الباحث لتكون موضوعا للدراسة 1-
 .حتديد النقاط األساسية والفرعية التي تنطوي عليها املشكلة 2-
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 . هذه املشكلةاريحتديد العوامل الرئيسية التي دفعت الباحث إىل اخت 3-
ة والدراسات السابقة، ثم حتليل النتائج التي توصل لحتديد املوضوعات ذات الص 4-

 .إليها الباحثون السابقون
 .التعريف بالصعوبات التي يتوقع الباحث أن تصادفه 5-
حتديد نوع الدراسة واملصادر واألدوات التي يمكن استخدامها حلل املشكلة  6-

 .وتفسريها
 الباحث أثناء قيامه بصياغة املشكلة وحتديدها تصادفه بعض العوامل ومع هذا فإن

 :التي قد تؤثر يف اختبار املشكلة ومن هذه العوامل
 .اإلطار املرجعي الذي ينتمي إليه الباحث  -أ 
ً                                                               قيم الباحث ألن القيم تؤثر يف اختيار املشكلة، فضال عن األسلوب املتبع   -ب

 .واملالئم
تأصلة يف أسلوب معني اعتربت مالئمة جلمع البيانات درجة التفاعلية امل  -ج

 .حول املشكلة املختارة
 .منهجية الباحث واألساليب اإلحصائية ملعاجلة البيانات وما إىل ذلك  -د
 .ملنهجية املستخدمة، ومع جمال الدراسةمع االوقت املالئم يف كيفية التعامل   -هـ

يري البد للباحث أن يكون والختيار مشكلة البحث وحتديدها وصياغتها معا
 :عىل دراية هبا ومن هذه املعايري

 :معايري ذاتية، وتشتمل  1-
 .االهتامم الشخيص وبذل اجلهد حلل املشكلة  -أ  
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 .امتالك القدرة الفنية للقيام بالبحث وإنجازه  -ب
 .توافر اإلمكانيات املادية إلنجاز واستكامل البحث  -ج
 .اصة هباتوافر املعلومات والبيانات اخل  -د
  .ات البحث وتنفيذهاإجراءاملساعدة اإلدارية الستكامل    -ـه

 :معايري اجتامعية، وتشتمل عىل  2-
بام يمكن  من البحث وما يتوصل إليه من النتائج واملعارف ةالفائدة العلمي   -أ 

 .إىل حتسني األمورأن يقود 
 .ة بام هو جديدمسامهة البحث يف تقدم املعرفة وإثراء املعرفة اإلنساني   -ب
 .تعميم نتائج البحث واالستفادة منها وتطبيقها عىل جمتمع أوسع   -ج
 ً                     تفتح جماال لبحوث جديدةأن مسامهة البحث يف تنمية بحوث أخرى و   -د

 .أخرى

 
 تطلب من الباحث االلتفات إىل بعض االعتباراتتإن عملية اختيار مشكلة البحث 

 :راعاهتا عند االختيارمل
 ةيرتبط بحداثة املشكلة خصائص معينة مثل اجلدة واألصال: حداثة املشكلة 1-

ة ومبتكرة ومل يسبق دراستها، ومما دواالبتكارية، بمعنى أن تكون املشكلة جدي
يساعد يف ذلك القدرات واخلصائص العقلية للباحث من جهة واملسح الشامل 

 .ن جهة أخرىت والبحوث السابقة ماللدراس
ً                                                                  والبد أن يرتبط بحداثة املشكلة أيضا حداثة البيانات واألساليب واألدوات 
املستخدمة يف دراستها، واألصالة هنا أن تكون مشكلة البحث أصيلة ما أمكن 
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 ذلك وذات قيمة أي أن ال تدور حول موضوع غري ذي نفع ال يستحق الدراسة،
 . يف دراسات سابقةللُ      حث وحُ                            وأن ال تكون تكرار ملوضوع قد ب

ن هذه االعتبارات هلا أمهيتها عند اختيار مشكلة معينة للبحث، فإن ذلك ال إ
يعني أن مجيع املشكالت التي سبق بحثها مل تعد جديرة بالبحث مرة أخرى، 
وبالنظر للتطورات املعرفية والثقافية والتطورات يف أساليب وأدوات البحث 

ستخدام تصميامت وأساليب وأدوات جديدة يعد تكرار بعض البحوث السابقة با
 .)1(للبحث من األعامل ذات القيمة العلمية

 عىل الباحث التأكد من أن :أن تكون مشكلة البحث جديدة غري مكررة 2-
 مشكلة البحث إجراء أحد، إال إذا كان يريد امشكلة بحثه جديد مل يسبقه إليه

 أن يدرسه من جوانب أخرى املكرر باستخدام منهج مغاير وبأدوات خمتلفة، أو
ً                                                                   أو إذا كان متشككا يف النتائج، أو أنه يريد تبني ما قد حدث من اختالف يف 

 .النتائج بني فرتات زمنية معينة
وألجل التأكد من عدم تناول مشكلة البحث فمن الرضوري للباحث أن يقوم 
بمسح شامل للبحوث والدراسات التي سبق إجراؤها يف نفس التخصص أو 

 . االهتامم حتى ال يقع يف اخلطأجمال
كون املشكلة ذات قيمة وأمهية علمية، وال تأن : أمهية املشكلة وقيمتها العلمية 3-

يكون ذلك ما مل يربز حقائق علمية يمكن االستفادة منها، ولذا فإنه ليست كل 
 املشاكل تصلح للبحث، فهناك مواقف فردية وحاالت خاصة ومشاكل شخصية

ادة منها، ومن نتائجها للتعميم، أو استخدامها كقاعدة للتنبؤ ال يمكن االستف
بحاالت مماثلة، وعليه فعند اختيار مشكلة البحث جيب أن يتميز باإلضافة 

                                                   
(1) Fredrick, L. Weteny, The Elements of Research, Prentice Hall, N. J., 1950, p.p.90. 
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 ويمكن مةً         هدافا عاأحيقق أن والعمق واألمهية، وأن تكون له داللة علمية و
  .تعميم نتائجه

اخلربة العلمية والعملية لدى وتتمثل بأمهية كفاية : القدرة عىل بحث املشكلة 4-
الباحث وتوفر مهارات وقدرات حيتاجها البحث أو مشكلة الدراسة إلمتام 

 قبل حتديد مشكلة بحثه،  للطالب أن يراعي قدراته وخرباتهبحثها، ولذا ينبغي
وأن يعمل عىل اختيار املشكلة املناسبة مع خرباته وقدراته، وأن حيقق املزيد من 

 .نواحي وأن تكون يف حدود إمكانيات الباحثالتعليم يف هذه ال
 ية، وأن يمتلك مهارات إحصائيةاجتامعفمن الرضوري أن يمتلك الباحث خربات 

معينة متكنه من تناول البيانات يف البحث وتفسريها عىل أساس إحصائي فعليه إن 
 . يكون عىل دراية بذلك قبل حتديد املشكلة

ن الهتامم الباحث باملوضوع واملشكلة إ :وعاهتامم الباحث باملشكلة أو املوض 5-
التي خيتارها للبحث مسألة هلا أمهيتها يف القيام بالبحث واملثابرة يف العمل حتى 

 .إهنائه، وأن االهتامم الذايت للباحث حيقق دافعيه للعمل وكفاية يف أدائه
ل وعىل الباحث أن يميز بني االهتامم بالبحث والرغبة فيه وبني التحيز للوصو

إىل نتيجة أو إجابة معينة، وعليه أن خيتار مشكلة يميل إىل دراستها بدافع البحث 
وتعلم أسسه ومهاراته، وأن يتوخى الدقة واملوضوعية واألمانة الفعلية يف مجع 

ؤول تً                                                                  البيانات والوصول إىل النتائج وتفسريها بعيدا عن التحيز بغض النظر عام 
 .إليه نتائجها

دراية بتوافر املرشفني عىل عىل الباحث أن يكون :  والوقتاإلرشاف والكلفة 6-
 يف املشكلة التي يود دراستها وبحثها لتأمني اإلرشاف عىل نيتخصصالعلمني امل

موضوع البحث، أما بالنسبة لوقت إنجاز البحث فعىل الطالب أن يضع بحسبانه 
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 إىل عامل الوقت يف اختيار مشكلة بحثه فال خيتار موضوعات واسعة بحاجة
لدراسة لوقت طويل، وأن خيتار موضوعات حمددة تتناسب والوقت املتاح 

والبحث، والبد أن ينتبه الباحث إىل ناحية مهمة يف إنجاز البحث واملتمثل 
بالكفاءة املادية التي حيتاجها يف تنفيذ البحث ومدى ما يمكن أن يوفرها يف 

 .احة لهتحدود اإلمكانيات املالية امل
ن صعوبة احلصول عىل البيانات أو عدم كفايتها إ: يانات ومصادرهاتوافر الب 7-

يؤدى إىل استحالة أو صعوبة تنفيذ خطة البحث، وقد يغيب عن بال الباحث 
 وخاصة املبتدئ صعوبات وحمددات ذات عالقة بعدم توافر البيانات ومصادرها
 والوثوق بصحتها، أو بعدم دقة وموضوعية وصحة أساليب احلصول عليها،
وألسباب عديدة منها البعد املكاين وصعوبة الوصول إىل املعلومات واعتبارات 

ية أو االجتامعية، قاألمن القومي أو تناول موضوعات هلا حساسيتها الدينية أو اخلل
يف كل احلاالت ينبغي أن ترقى ؛ وكل هذه األمور البد من معرفة الباحث هبا

 .وإمكانية التحققالبيانات إىل مستويات الدقة واملوضوعية 
أن تكون املشكلة قابلة للبحث أي بمعنى أن : قابلية املشكلة للدراسة والبحث 8-

ً                                                                        ينبثق عنها فرضيات قابلة لالختبار علميا ملعرفة مدى صحتها، فهناك من املشكالت 
، ولكنها غري قابلة لالختبار أو التجربة، ما يتصف باألمهيةالفلسفية والدينية 
 ذلك احلياة األخرى، وعامل ما وراء الطبيعة، ومسألة الروح ومن األمثلة عىل
 .وما إىل ذلك

عىل الباحث أن خيتار مشكلة : اختيار مشكلة حمدودة ويف نطاق التخصص 9-
ً                                                                 بحثه بحيث يكون قادرا عىل السيطرة عليها، ويبتعد عن املشكالت املتشعبة 

والعوامل املؤثرة فيها التي يصعب السيطرة عليها واإلملام بجوانبها املختلفة، 
فيضيع يف ثناياها ومتاهاهتا ويصعب عليه الوصول إىل نتائج علمية دقيقة أو 
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دراستها بعمق، ومما يالحظ أن الباحثني املبتدئني يميلون إىل مثل هذا النوع من 
املشكالت املتشعبة مما يعرضهم ألن حييدوا عن أهدافهم، وقد يفشلوا يف 

 . بشكل جيد ودقيقاستكامل أوجهها املختلفة
ً                                                                   وعليه أيضا أن يبتعد عن املشكالت التي ال عالقة هلا باختصاصه العلمي، حتى 
يتمكن من السيطرة العلمية عىل أبعاد املشكلة وحرص خمتلف العوامل املؤثرة يف 
ً                                                                   املشكلة، وحتى يستطيع القيام بالبحث بكفاءة وبأسلوب علمي مستغال خرباته 

  .)1(يف نفس جماله
 :عام يمكن تلخيص قواعد التحديد النهائي للمشكلة باآليتوبشكل 

ً   اً                                                          أن يكون موضوع البحث واضحا ال ينطوي عىل أي غموض وأال يكون عام 1-
 .بدرجة كبرية

 .أن يوضع أو يصاغ عىل هيئة سؤال حمدد بحاجة إىل إجابة حمددة 2-
ها واألسئلة التي  يف عنارص معينة حتدد فيه البيانات املراد مجعةأن حيرص املشكل 3-

 .يطرحها
س فيها وال غموض ويعرف بأن يستخدم يف املشكلة مصطلحات حمددة املعنى ال ل 4-

  .املقصود منها يف حالة وجود أكثر من معنى للمصطلح

 
ولغرض املراجعة التقويمية ملشكلة البحث التي أقرها الباحث لنفسه، يمكن 

 التالية هبدف معرفة حدود ما تضمنته مشكلته البحثية من أن يوجه لنفسه األسئلة
 :رشوط ومتطلبات أقرها الباحثون السابقون وأساتذة املناهج، وهي 

                                                   
 .160-161ص.  حممد حسن، مرجع سابق، صطعبد الباس  )1(
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 .ً                                                              هل تتضمن عبارة مشكلة البحث تساؤال عن العالقة بني متغريين أو أكثر؟ 1-
 .تغري عىل متغري آخر؟ملهناك تأثري هل  2-
 . يف صياغة مشكلة البحث؟ة اللغويةهل تم مراعاة السالم 3-
 .باحث استخدام الرموز االصطالحية؟هل جتنب ال 4-
 .ة للدراسة والبحث أثناء الصياغة؟هل تم مراعاة قابلية املشكل 5-
لحات الواردة يف البحث هل باإلمكان صياغة املفاهيم واملتغريات واملصط 6-

 .ً         إجرائيا؟
 يمكن إخضاعها للقياس شكلةهل أن املتغريات أو املفاهيم الواردة يف امل 7-

 .واملالحظة؟
هل باإلمكان مجع البيانات واملعلومات عن املتغريات واملفاهيم الواردة يف  8-

 .املشكلة؟
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6 
  
 
 

الفروض حلول ممكنة، وإجابات حمتملة ألسئلة البحث، فهي إجابات ذكية 
 عىل النقص أو الفجوات املالحظة يف املعرفة، أو واعية لسؤال أو أسئلة البحث بناء

يف الدراسات واألبحاث السابقة، وهي ليست جمرد ختمينات اعتباطية تدل عىل مدى 
 .القدرة عىل اختبارها

ً                                                              وختتلف الفروض يف الصياغة واملعاجلة، وعموما فإهنا تصاغ صياغة مبارشة  
رشة البد من معرفة هل أن هذه كام يتوقعها الباحث، وألجل أن خيترب الفروض املبا

ً                                                                     الفروض ستخترب كميا أو كيفيا ؟، وهذا يتوقف عىل نوع املنهجية املستخدمة يف  ً
ً                                                   البحث، فإذا كان البحث تارخييا أو وثائقيا فيكون اخت ً                       ارها كيفيا عن طريق مجع بً

ً                                                                       األدلة والرباهني إلثبات صحة الفرض أو رفضه، أما إذا كان البحث جتريبيا فيكون 
وبموجبها يتم إثبات ، ً                                               ختبارها كميا باستخدام املعاجلات اإلحصائية املناسبةا

؛ فام هي الفرض أو نفيه، وعليه يتطلب حتويل الفروض املبارشة إىل فروض إحصائية
  .الفرضية؟

 
 ملفهوم الفرضية، هناك عدة تعريفات قدمت من علامء املنهجية واإلحصائيني

ن أصل الكلمة ، إفات واختالفها إال أهنا حتوم حول نفس املعنىورغم تعدد التعري
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تعني جمموعة املبادئ األولية التي يسلم العقل بصدقها «لدى اإلغريق ) الفرض(
 .»والتي ال يستطيع الربهنة عليها بطريقة مبارشة لعموميتها

نقطة البدء يف كل برهنة، وأنه املبدأ العام الذي «: وقد عرفه أرسطو بأنه
 .»ستخدم كإحدى مقدمات القياسي

صياغة حدسية للعالقة بني متحولني أو أكثر وتكون ذات «ً                 ويعرف أيضا بأنه 
 .»صيغة تربط بني متحول وآخر أو أكثر

فكرة مبدئية تربط بني الظاهرة موضوع الدراسة وبني «ويمكن تعريفها بأهنا 
بدئية تربط متغريين عبارة عن فكرة موهي أحد العوامل املرتبطة أو املسببة هلا، 

 .»أحدمها مستقل واآلخر تابع
تفسري مقرتح للمشكلة موضوع الدراسة حيث يقول ويعرفها فان دالني بأهنا 

تفسري مؤقت حمتمل يوضح العوامل أو األحداث أو الظروف التي حياول «: بأهنا
 .)1(»الباحث أن يفهمها

للغة اإلنجليزية ً                                                 وعموما إذا ما أردنا التعرف عىل أصل كلمة الفرض يف ا
يشء « ومعناها Hypo، وتتكون من مقطعني مها اهليبو Hypothesisفسنجدها هي 

 أي أن الفرض يعترب Thesis أو أقل ثقة من األطروحة، واملقطع الثاين »...أقل من
ً                                                            ختمينا معقوال مبنيا عىل الدليل الذي يمكن احلصول عليه عند وصفه ًً)2(. 

ضية تصورية حتاول أن تقيس العالقة بني أثنني أو ق« بأهنا يويعرفها عبد البار
 .)3 ( »أكثر من املتغريات واألفكار

                                                   
 .256فان دالني، مرجع سابق، ص  )1(
 .88ف، ص1979، 5ي، جامعة الكويت، ط أمحد بدر، أصول البحث العلم  )2(
 .75ف، ص1983، تعميم البحوث االجتامعية، مطبعة الكيالين، القاهرة، ياسامعيل حسن عبد البار  )3(
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تفسري مؤقت للظاهرة أو املشكلة حمل «أما الرسياقويس فيعرف الفرض بأنه 
البحث خيتار من بني عدة تفسريات ممكنة، أو هو حل مقرتح للمشكلة حمل البحث 

 .)1(»خيتار من بني عدة حلول ممكنة هلا

 
 التي يسلم تدل كلمة الفرض، بحسب أصلها يف اإلغريقية عىل املبادئ األولية

ً                                                                       العقل بصحتها وال تستطيع الربهنة عليها لشدة عموميتها كأن يقال مثال أن اخلط 
املستقيم هو أقرص خط يصل بني نقطتني، ولقد استخدم أفالطون مفهوم الفرض 

ويف العصور هو وأرسطو عىل نحو ما يفعل الرياضيون، بمعناه القديم حيث استخدمه 
 فهي تعرب الوسطى وبداية عرص النهضة استخدم املدرسيون الفروض بمعنى قريب،

 .لدهيم عن القضايا العامة التي تستنبط منها بعض األحكام اجلزئية
ويف القرن السابع عرش وما يليه فقد أجته العلامء يف عرص ديكارت نفسه إىل 

م الفروض يف معنى حديث كان جيهله األقدمون ويريدون به احلدس أو استخدا
ً                                                                       التكهن بحقائق األشياء، وهكذا يكون الفرض حدسا بالقانون أو تفسريا مؤقتا  ً ً

ً                                                                   للظواهر، إال أنه متى ثبت صدقه أصبح قانونا عاما يمكن الرجوع إليه يف   ريفستً
تفسري آخر، ومن ذلك يتضح الظواهر، أما إذا ثبت فشله فيجب تركه، والبحث عن 

أن الفرض بمعناه احلديث ليس جمرد قضية عامة تستخدم يف االستدالل القيايس 
برصف النظر عن صدقها أو كذهبا، كام كان يفعل املدرسيون بل هو حدس وتكهن 

 .بالقانون الذي يوجد بحسب الواقع

                                                   
 .125ف، ص1988لوم، دار الثقافة للطباعة والنرش، القاهرة، التعريف بمناهج العحممد السريياقويس،   )1(
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ً                                     قاس إما قياسا وصفيا أو كميا، وهنا ين الفرض إ ً نشري إىل أن الفروض تأخذ ً

 :نيتصورة من الصورتني اآلتي
   

يأخذ الفرض صيغة اإلثبات، أي تكون العبارات املستخدمة تقريبية مبارشة، 
 ،)إجياب أو سلب (ً                                                  ويعني ذلك أن يكون الفرض مصاغا بحيث يثبت وجود عالقة

 :وبصياغة تقريرية بني متغريي البحث مثال
 . واإلنجاز الدرايساالغرتاب االجتامعيً                                 توجد عالقة دالة إحصائيا بني مستوى   =
 ً                                                                    توجد عالقة دالة إحصائيا بني اجتاهات الطالب واجتاهات الطالبات نحو التعليم  =

 .اجلامعي
     

أي أن تصاغ الفرضية بشكل ينفي وجود عالقة بني متغريي البحث، وبعبارة 
 :تكون صياغة الفرض صياغة صفرية تنفي وجود العالقة مثال ذلكأخرى 

واإلنجاز االغرتاب االجتامعي ً                                            ال توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بني مستوى   =
 .الدرايس لدى طلبة الثانوية األساسية

 ً                                                                      ال توجد فروق دالة إحصائيا بني اجتاهات الطالب واجتاهات الطالبات نحو التعليم  =
 .اجلامعي

 :وجلودة الفرضية معيارين أساسيني يدوران حول
فالفرضية البد أن تكون عبارة تؤكد عالقة بني متغريين أو أكثر هذا : العالقة    1-

 .من جهة
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 أخرى عىل الفرضية أن حتمل تطبيقات الختبار العالقة التي ةومن جه: احلمل    2-
 معياران جلودة ن هناكفإتقومها، وبالنظر إىل الفرضية من خالل املشكالت 

الفرضية ويعنيان بأن تكون عبارة الفرضية منبثقة من رابطة تأكيدية بني متغريين 
أو أكثر يسلامن نفسيهام للقياس والتجريب، أو يتجهان نحو القياس الكمي، 

 .ويوضحان الكيفية التي يرتبط هبا املتغريان
 :وللفرضيات فوائد عدة منها

 ً.               ي والباحث أيضاتفيد يف توجيه البحث العلم    1-
يمكن اختبارها، ولكن هناك بعض الفرضيات تكون معقدة واسعة مما يمنع     2-

 اختبارها بصورة مبارشة، وقد تكون مثل هذه النظرية جيدة، ويمكن استخالص
 .فرضيات منها قابلة للقياس والتجريب واالختبار

صياغة فرضيات منها، ال يمكن إخضاع املشكلة البحثية للحل العلمي ما مل يتم     3-
 وذلك ألننا ال نخترب الوقائع واملتغريات، وإنام نخترب العالقة التي تصوغها الفرضية

ً                                       سؤال واسع وكبري، والسؤال ال يؤكد أمرا ةمن الوقائع واملتغريات، واملشكل
 .وال ينفيه بل يستفرس، ولذا ال يمكن اختباره مبارشة

العلمية من خالل تأكيد الفرضية أو رفضها الفرضية تقود إىل تطوير املعرفة     4-
 .وهبذا تشارك املشكلة يف هذه اإلفادة

 تعمل الفرضية عىل حتويل النظرية أو جزء منها إىل صياغة قياسية أو شبه قياسية،    5-
 وتشكل الفرضية القياسية حلقة الوصل بني النظرية وبني البحث العلمي التجريبي،

 .ال مناص منها للبحث العلميوبذلك فإن الفرض أداة مهمة و
الفرضية أداة فاعلة يف النظرية العلمية وهي تستخلص من النظرية، ومن     6-

 »الكربى«الفرضية العريضة  وأالفرضيات األخرى، وهناك فرق بني النظرية 
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والفرضية، فالفرضية نظرية متخصصة بعالقة ضيقة، والنظرية فرضية كربى 
رية، فالفرق بينهام يف احلجم ضخامة معممة لتشمل مواقف متخصصة كث
ً                               وضآلة، ويف العمومية شموال وختصصا ً. 

متكن الفرضية نفسها من االختبار لتأكيد صحتها أو دحضها، فال ختترب الوقائع     7-
املعزولة، وإنام العالقات املوجودة وحدها هي التي ختترب، وهلذا ترجع أمهية 

 عالئقي، أو تنبؤ مبدئي عالئقي تتخذ الفرضية للبحث العلمي إىل كوهنا اقرتاح
 حلقتها احلادثة »املتغري األول« إن قامت احلادثة األوىل: صيغتها الشكل اآليت

 .»املتغري الثاين« الثانية
فالفرضية هي نظام يقام، أو عالقة تقرتح لتوضح موضع االختبار، والوقائع 

 .هي التي تعتمد يف تأكيد صحة العالقة املفرتضة أو نفيها
الفرضية أداة فعالة يف تقدم املعرفة اإلنسانية، فالباحث يبني الفرضية، إال أنه 

، وخيتربها يف وقائع يف حقل حدوثها، )ذاته(يقيمها من حوادث خارج نفسه 
 . وحتيزاته ومعتقداته وآرائههويعرض صحتها أو خطأها بمعزل عن قيم

ر من متغريين، وهي مجلة والفرضية عبارة ختمينية مبدئية بصدد العالقة بني أكث
ً                      سواء تعميام أو ختصيصا - إعالنية تأكيدية تربط ً   .متغريات إىل متغريات - ً

 :ومن وظائف الفرض يف البحث، اآليت
يتميز بإثارته لتجارب ومالحظات حيدد رشوط القيام هبا، ويصل منها إىل     1-

 .النظريةومن ثم القانون 
أن توضع للكشف عن بعض العالقات حتقق الفروض أحد غرضني، فإما     2-

الثابتة أو القوانني اخلاصة التي تسيطر عىل طائفة معينة من الظواهر، ويف هذه 
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ً                                                                  احلالة تكون فروضا من الدرجة األوىل، وإما أن تستخدم لربط بعض القوانني 
اخلاصة التي سبق الكشف عنها، وهذه هي الفروض من الدرجة الثانية التي 

 .)1(تتؤدي إىل النظريا
 يقود الفرض الباحث ويوجهه نحو حل املشكلة وحتديد التجارب أو املالحظات    3-

 .انتقاء األدوات العلمية الدقيقة عىل جتربة أدق ومالحظة أعمقو
تقديم تفسري أو عدة تفسريات حتيل الوقائع املبعثرة أو املشتتة إىل وقائع مفرسة     4-

 .وأكثر نسقيه
ة نفس وظيفة الفروض الصحيحة، فإهنا ختدم العلم من تؤدي الفروض اخلاطئ    5-

ً                                                     وضعت عىل أساس املالحظة والتجربة، وقد تكون أكثر نفعا من حيث أهنا 
 .املالحظات غري العلمية

 
 :أهم املصادر التي يعتمدها الباحث يف تكوين وصياغة الفرضيات اآليت

حلصول عىل الفرضيات، واستنباط تعد النظريات من أهم مصادر ا: النظريات    1-
أيت من النظريات املعروفة يف جمال علمي معني، وأخذها ألجل يالباحث لفرضياته 

صحتها أو عدم صحتها، فإذا ما تم رفض الفرضية ففي هذه احلالة التحقق من 
 تعديل النظرية، وتأكيد صحة الفرض تعني صحة النظرية وقدرهتا تعني رضورة

  .عىل تفسري الظاهرة
 وفق قدرة الباحث من مالحظة موضوع بحثه: املالحظات والتجارب الشخصية    2-

 .واستنباطه الوقائع لبناء فرضه
                                                   

 .178البحث، ص حممود قاسم، املنطق احلديث ومناهج   )1(
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من يف جمال البحث نفسه التي يتمكن الباحث : الدراسات والبحوث السابقة    3-
 .)1( إىل فرضبالتوصلخالل مرا جعتها 

 .ء الفرضاعتامد املنطق يف بناعىل  تهخربة الباحث وقدر    4-
 .التجارب والقياسات يف جمال البحث نفسه    5-
 .اإلطالع عىل مصادر املعرفة العلمية    6-
 .تفكري الباحث وإبداعاته    7-
 .احلدس والتخمني من خالل قيام الباحث بتخمينه ملعطيات ووقائع مشكلة ما    8-
 .ة املجتمعقد يستمد الفروض من التخصص أو من العلوم األخرى، أو من ثقاف    9-
مشكالت احلياة اليومية، وقد تطرح املشكالت التي تعرتض احلياة اليومية بعض     10-

 .)2( عن وضع فروضضالتساؤالت حتتاج إىل إجابات تتمخ
 

 حيدد املهتمون يف علم املناهج اخلصائص أو الرشوط الواجب توافرها يف الفرض،
 :وهي

ً                                    جزا للمشكلة وحلها وتفسريا واضحا هلاً                      ن يكون الفرض واضحا موأ    1- ً ً. 
ً                                                                       أن يكون الفرض خاليا من التناقض وخاليا من العبارات الغامضة وغري املحددة     2- ً

 .سهلة العبارات وسلسة
 .ً                                                                 أن يكون خاليا من التناقض بني أجزاءه لصعوبة إجياد ما يؤيده يف الواقع    3-
 ، وهذا ما يميزه عن الفروض والتخميناتً                                     أن تصاغ بطريقة تسمح باختباره إحصائيا    4-

 . والتجريبالفلسفية واألحكام القيمية واألخالقية، وختضع للفحص
                                                   

 .179 حسن، مرجع سابق، ص طعبد الباس  )1(
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 .أن يستند عىل رؤية فكرية أو نظرية معروفة يستمد منها أحد جوانبه    5-
ً                                            أن يكون متسقا مع احلقائق سواء أكانت بحوثا أ    6-  نظريات علمية، وعليه فالباحث مً

 العالقة بني فرضه وبني ما أسفرت عنه الدراسات املرتبطة ببحثه ملزم أن يبني
 .من نتائج

ً                                                                      أن ال يكون الفرض خمالفا للحقائق الثابتة أو القوانني أو النظريات العلمية     7-
 .املستقرة، أي أن تتسم باملعقولية ومنسجمة مع احلقائق العلمية

 .جمال للشك فيها  ال »مسلمة أو افرتاض«ً                  أن ال يكون بدهييا      8-
 .)1(أن ال يمثل ظواهر اجتامعية عامة، وال يتطرق ملشكالت شخصية أو فردية خاصة    9-
ً                                                                 أن يكون شامال ويربط بني أكرب عدد من املتغريات، إذ البد أن يفرس عدد أكرب     10-

من الظواهر التي يربط بينهام أو أكرب عدد من الوقائع التي تدخل حتت القوانني 
 .ط بينهاالتي يرب

عدم التأثر بالقيم التي يؤمن هبا الباحث أو السائدة يف املجتمع، وذلك أمر قد     11-
 .يصعب حتقيقه يف العلوم اإلنسانية

ً                                                                   أن يكون الفرض حمددا وليس عاما ويتطلب هذا توضيح العالقات بني املتغريات     12- ً
متغري الزمان أو التي تدخل يف الفرض، ويف البحوث االجتامعية ال يمكن نسيان 

 .املكان ومتغري وحدة التحليل
ن له بدائل، وهي عدم وحدانية الفرض بحيث أن ال يكون لوحده، وإنام يكو    13-

 .)2(فروض ممكنة أخرى
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ً                                                              وعموما عىل الباحث أن خيترب فرضيته املصاغة إذ ال جيوز له قبول الفرض 
حقيق، وألجل ذلك عىل بوصفه أداة تفسريية حتى يتوصل إىل دليل يؤيده قابل للت

 :يقوم باآليتأن الباحث 
 .استقراء نتائج بحثه    1-
 .هتيئة املعلومات واملالحظات احلسية لدعم أو رفض الفرض من خالل النتائج    2-
 .مطابقة األدلة الواقعية مع النتائج الفرض    3-
 .ً                                  أن يكون دقيقا يف خطوات مجع املعلومات    4-
 .نتائج الفرض، وخلو العالقات البينية من التناقضأن يتأكد من منطقية     5-

 :ومن أمثلة صياغة الفروض
 .توجد عالقة بني العائلة املفككة وعدوانية أطفاهلا  =
ً                                                        الطلبة املتفوقني يف الدراسة هم أكثر الطلبة انطواء وانعزاال  = ً. 
 .التفكرينمط توجد عالقة بني التدخني و  =
 .اإلجراميتوجد عالقة بني الفقر والسلوك   =
 .توجد عالقة بني مشاهدة األفالم السينامئية وتغري اجتاهات الشباب  =
املامرسة مع معرفة النتائج أكثر فاعلية يف حتسني األداء واملامرسة دون معرفة   =

 .النتائج
 .ال توجد عالقة بني امليول القرائية واإلنجاز الدرايس  =
 .عنه يف الريفال خيتلف النسق القيمي السائد يف املدينة   =
استخدام األفالم العلمية يف تدريس العلوم لتالميذ املرحلة اإلعدادية يؤدي إىل   =

 .زيادة التحصيل الدرايس
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The Hypothesis as A temporary 

ً                                                                ن أي دراسة وخصوصا يف املراحل األولية يمكن أن حتتوي عىل واحد أو أكثر إ
أو غري النهائية، وهذه ليست يف احلقيقة أكثر من جمرد ختمني من الفرضيات املؤقتة 

يف البحث عن يسرتشد هبا مؤقت عن احللول املمكنة التي يضعها الباحث كعالمات 
مزيد من البيانات للوصول إىل النتيجة النهائية الصحيحة، وعىل ذلك فإن الباحث 

 .ثهيمكن أن خيترب أو يرفض أي عدد من الفروض أثناء مرشوع بح
وعندما نتحدث عن الفرض كتخمني مؤقت أو حل غري هنائي ملشكلة عملية 

 :نجد أن الفرض يستخدم كاآليت
 ، للوصول Inductive Reasoningيستخدم الباحث الفرض كتربير عقيل استقرائي    1-

إىل نتيجة أولية أو حل حمتمل، وذلك بعد التجميع األويل للبيانات واملعلومات 
باملشكلة التي يدرسها، وهنا يمثل جمرد هلا عتقد بأن ال عالقة واألدلة التي ي

 .وضع املحاولة األوىل للفرض
 بعد أن يقرر الباحث عىل وجه التحديد عن طريق التربير االستقرائي أو االستنباطي    2-

الباحث يقوم ومعلوماته السابقة، واملعلومات والبيانات التي سيبحث عنها، فإن 
 عىل درجة ذي وضعه بجمع كل املعلومات املمكنة والتعرفباختبار الفرض ال

 .االتفاق الكامل بني الدليل الفعيل والفرض الذي وضعه
ً                                                                      إذا ما تبنى الباحث هذا الفرض مؤقتا كإجابة حمتملة أكثر من غريها للمشكلة     3-

وحتديد  التربير العقيل االستنباطي لتقرير مالتي يبحث عنها، فإن الباحث سيستخد
إذا كان  ، واملعلومات التي يتوقع احلصول عليها،Deductive Reasoningبيانات ال

ً                                                                الفرض صحيحا، وبمعنى آخر فهو يقرر ماذا يمكن عمله منطقيا انطالقا ً  من ً
 .التعميم الذي يقوم باختباره
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 هبذه الطريقة يف تأييد فرضه األول، فعىل الباحث أن دإذا فشل الدليل الذي وج    4-
ً                                                           الفرض ويواصل عمله ودراسته حتى يصبح لديه فرضا ثانيا أو حاليرفض هذا  ً ً 

ً                                                                         ممكنا ثم يقوم باختبار هذا الفرض اجلديد أيضا ومقارنته بالدليل املوجود فعال  ً ً
أو أي دليل آخر يمكن أن جيده، وحتى ال يقع الباحث يف اخلطأ فمن املفيد وجود 

ة ملشكلة معينة، وعندما عدة فروض أو عىل األقل أكثر من فرض واحد بالنسب
يتم اختبار كل واحد من هذه الفروض فإن أفضل الفروض هو الذي سيعتمد 
ويثبت بوضوح، وهناك من يفرتض عىل هذه الطريقة، أي عىل اختبار عدة فروض 

 .)1(ً                                                               خصوصا عندما يبدو أن اختبار بعض هذه الفروض هو مضيعة لوقت الباحث

 
و حمتمل يوضح العوامل أو األحداث أو الظروف التي الفرضية تفسري مؤقت أ

ً                                                                      حياول الباحث أن يفهمها، والفرضية هي تفسري مؤقت ال يزال بعيدا، وبمعزل عن 
ً                                                                           احلقيقة وامتحان الواقع، ثم إذا ما درس وامتحن الواقع أصبح بعد ذلك، أما فرضا 

ً                                                           خطئا وزائفا، وجيب رفضه وتعديله، أو صحيحا يصلح أن يكون قان ً ً             ونا يفرس جمرى ً
 .الظواهر

 وتعترب مرحلة صياغة الفرض واختبار صدقها أو خطئها من أهم املراحل املنهجية
 عند ختطيط البحوث، وذلك ألن جمموعة الفروض ما هي يف احلقيقة إال صورة

، فهي حلول ملشكلة البحث، وهي حقائق متصورة ً                            دقيقة للمشكلة تعطي تفسريا هلا
شكل ختمينات حمسوبة تسعى لتفسري الظواهر املبحوثة من تنبع من خيال الباحث ب

خالل برهنة أو رفض وجود عالقة سببية يعاجلها، أو أهنا تعميامت مل تثبت صحتها 
حياول الباحث أن يتحقق من صدقها من خالل خطوات منهجية حمددة ومقننة يقوم 
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يقة أو بعده بإجرائها هبدف التحقق من مدى مالئمة هذا التعميم ومتشيه مع احلق
ً                                                                          عنها واختالفه عنها وذلك ليتخذها سبيال إىل فهم الظواهر وتفسريها منطقيا دقيقا ً ً. 

 

 :من رشوط صياغة الفرض العلمي اآليت
أن يتقيد بالوقائع املشاهدة أو املجربة، ومعنى ذلك أن يبني عىل املالحظات     1-

 ً.                                 والتجارب ويمكن التحقق منه جتريبيا
ً                                              أن يكون الفرض العلمي واضحا وحمدودا دقيقا ال ل    2- ً  .س فيه وال غموضبً
 ً.                               أن ال يكون الفرض العلمي متناقضا    3-
ً                                                                أن ال يتعارض الفرض مع أي قانون طبيعي صادق، وأن يكون الفرض متالئام     4-

 .مع بقية املعارف
 لتفسريها، ال لتفسري ً                                                   أن يكون الفرض قادرا عىل التفسري لكل الوقائع التي وضع    5-

جزء منها دون آخر، وهذا يعني أن يكون الفرض الذي وضع لتفسري وقائع ما 
 .ً                                            كافيا، لكي يفرس كل الوقائع التي وضع من أجلها

 :وعليه فإنه عند بناء الفرض من الرضوري األخذ بنظر االعتبار اآليت
لفرض يمثل عملية ألن ا: املعرفة الواسعة واالطالع عىل البحوث والدراسات    1-

ً                                                               عقلية تتطلب جهدا عقليا واضحا تتميز هبا كباحث من خالل التخصص يف  ً ً
ً                  حتى يكون قادرا ،)الثقافة، واالطالع (موضوع ما، وهذا ما حيتاجه الباحث

 .عىل بناء فرض سليم وواضح يفرس املشكلة
رة من الرضوري أن يمتلك الباحث موهبة التخيل، بمعنى لديه قد: التخيل    2-

ً                                                                   واسعة عىل التخيل، ويمتلك أيضا عقلية متحررة قادرة عىل تصور العالقات يف 
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الظواهر وبني الظواهر، والتوصل إىل بناء عالقات وقضايا غري موجودة أو 
 .مطروحة الستخدامها يف تفسري األمور والقضايا األخرى

تاج إىل وقت أن بناء الفرض ال يتم بشكل عفوي رسيع، وإنام حي: اجلهد والتعب    3-
ً                           ن بنائه يتطلب جهدا وتفكرياوأ وتفكري يف البحث ٍ    كاف ً. 

 
تتطلب عملية حتديد الفروض اإلملام بالظروف التي نشأت فيها مشكلة البحث 
واملجال الذي تنتمي إليه، بمعنى أن حتديد الفروض ال يمكن أن ينشأ من فراغ، وإنام يأيت 

ملجال الذي يبحث فيه، مثال ذلك ببساطة أن الطبيب وحده من دراية الباحث وإملامه با
 املريض ماً                                                                الذي يستطيع وبصعوبة أحيانا حتديد أسباب الظاهرة املرضية يف املريض وأ

نفسه وعائلته أو أصدقاؤه، فال يمكن هلم حتديد ذلك وإنام يلزم لذلك طبيب متخصص 
احية أخرى أن يسأل هذا الطبيب يف نوعية املرض الذي يعاين منه املريض، وال يمكن من ن

رأيه بالنسبة ألسباب كثرية، ويف مثال أخر عن عطل السيارة فإذا توقفت عن السري فإنه من 
درايته ومعرفته الرضوري مراجعة فني متخصص يف تصليح السيارات باعتبار أنه بحكم 

لسيارة، ويبدأ باجلوانب الفنية يف السيارات فإنه قادر عىل حتديد احتامالت أسباب توقف ا
 . )1(عالجهفحص كل احتامل منها إىل أن يتوصل إىل السبب احلقيقي يف ذلك ثم 

 

للتأكد من صحة الفرض ينبغي أن نلجأ لالختبار، فإذا كشف االختبار عن 
ة تأييد الفرض أنتقل الفرض إىل مرتبة القانون، وأصبح بإمكان استنباط نتائج جديد

منه، فيام يطلق عليه بالتنبؤات، ومن االختبارات ما يستند إىل وجهة النظر الصورية 
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البحتة واألخرى إىل االمبرييقية ألن العلوم الطبيعية هتتم ببحث الوقائع املالحظة والتي 
يمكن إدراكها باملالحظة احلسية، ويالحظ االتفاق واالختالف بني النتائج التي حيصل 

ضح له أن النتائج تتفق مع الفرض الذي وضعه أنتقل الفرض من كونه عليها، فإذا أت
ً                                                                               تفسريا مؤقتا إىل كونه قانونا هنائيا ينسحب عىل طائفة الوقائع التي يقوم بالتجريب  ً ً ً

 .ً                                                                        عليها مستخدما املنهج االستقرائي جلمع الوقائع املمكنة عن الظاهرة قيد الدراسة
لفروض ثم بعد ذلك يقوم بدراسة كل وبمعنى آخر أن الباحث يقوم بتحديد ا

 فرض منها حتى تثبت له صحته أو ال تثبت صحته، أي أن دراسة الفرض قد تنتهي
 عىل عكس ما يعتقد فيه كثري من الباحثني من أنه جيب إثبات صحته ،)بنعم أو ال(

والبد من لذلك، ومن الواضح خطأ هذا االعتقاد ألنه إذا كان األمر كذلك، فلامذا 
 . ؟ً  اا فروض أذنسميه

واملالحظ أن هناك سببني عىل األقل هلذا االجتاه أوهلام؛ أن الباحث يبدأ بحثه يف 
العادة بفكرة معينة لديه يريد إثباهتا أو نفيها بشكل أو بآخر ويوجه كل دراسته يف 
ً                                                                       هذا االجتاه، وقد يكون غري مقتنع بأن رأيه صحيح، وعموما فإن هذا املوقف يوضح 

 .تائج البحث ومربراته، وعدم عرض أدلة وشواهد كافية عنهاضعف إثبات ن
أما السبب الثاين وهو مرتبط بالسبب األول فإنه يتمثل باعتقاد الباحث بأنه إذا 
ً                                                                 ثبت عدم صحة أحد الفروض فإن ذلك يعترب فشال له هو شخصيا لكونه أساء  ً

ً                 لرضورة أبدا ثبوت ً                                                       حتديد الفرض أصال، واحلقيقة أن هذا االعتقاد خاطئ ألنه ليس با
صحة الفروض يف مجيع البحوث، وإال انتفت عنها صفة الفرض حتى بالرغم من 

ً                                      إال إذا كان حتديد الفروض أساسا ال يستند  - العناية واحلذر يف حتديد فروض البحث
 . )1(فإنه من املمكن أن يتعرض كل فرض ألي درجة من التحقق  - إىل منطق معني
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ً                                                                        بعد حتديد املرتتبات التي تضمنها الفروض منطقيا، يعمم الباحث موقفا واقعيا  ً ً

ات اآلتية والتي تتضمن أربع جراءيتحقق به من صحة الفروض، وقد تعطي اإل
 :خطوات بعض الوضوح واالستفسار وهي

لول القيام باقرتاح الفرض املناسب واملطلوب لتحقيق مشكلة البحث وإجياد احل    1-
 .هلا، ومن املرتتبات الواردة يف مشكلة البحث ومتغرياهتا

ً                                                                إذا كان الفرض املصاغ صحيحا استنتج الباحث بأن عليه مالحظة املرتتبات     2-
 .املنبثقة من الفرضية األساسية واملتضمنة يف موضوع البحث ومشكلته

جيري إنه ة فلكي يتحقق الباحث من إمكانية مالحظة تلك املرتتبات املستنبط    3-
ً                                                                  فحصا ومتحيصا للشواهد واألدلة والبيانات واملعلومات والسجالت التي يتم  ً

 .احلصول عليها ورصدها
ات املناسبة للتحقق من صحة الفروض وإتقاهنا جراءً                      ويتطلب أيضا اختبار اإل    4-

، أو غري املالئمة تؤدي إىل ختبارات الضعيفة أو غري املوثوقةالابعناية كبرية، ف
ئج مشكوك يف قيمتها، فإذا كانت االختبارات ال تقيس بدقة ما يرغب الفرد نتا

 .يف قياسه فإهنا ال تكون ذات قيمة
ات االختبار جراءويتطلب من الباحث املاهر والكفء أثناء التمحيص الدقيق إل    5-

ً                                                     أن يتساءل، هل متثل هذه االختبارات متثيال صحيحا وكافيا  ً لعوامل والظروف اً
هي صادقه وثابتة وموضوعية ؟، قات املعينة اخلاصة باملرتتبات ؟، هل أو العال
 كنني من مجع األدلة الالزمة بأقل جهد ممكن ؟هل مت

أما إذا كان التطبيق غري مالئم لالختبار، أو التفسري غري السليم للبيانات؛ فإنه 
ناء مراحل سوف يؤدي إىل الشك بنتائجه، وبذلك يتطلب املامرسة احلذرة والدقيقة أث

 .البحث
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جون ً               بيكون، فضال عن من أوائل العلامء الذين تناولوا املوضوع هو العامل 

 :ستيوارت مل، وسنتناول طريقتهام يف معاجلة حتقيق الفروض ومها
   

تقراء، وهو يقدم الطرائق التالية التي يتم هبا كان لبيكون الفضل يف إرساء أسس االس
 :حذف الفروض غري الصحيحة توطئة الكتشاف القانون الصحيح وبالشكل اآليت

ويقصد هبا األمثلة التي توجد فيها الظاهرة مع تنوع هذه األمثلة : قائمة احلضور    1-
ك احلرارة توجد يف أشعة الشمس والصواعق واالحتكا«واختالفها مثال ذلك 

 .»وغريها
قها عىل يطبعند توهي القائمة املقابلة التي ختتفي فيها الظاهرة و: قائمة الغياب    2-

ؤدي إىل اختفاء أشعة الشمس وبالتايل ختتفي ياحلرارة نجد أن الكسوف مثال 
 .احلرارة

ونتابع فيها مثال احلرارة، فنسجل فيها احلاالت التي ترتفع فيها : قائمة التدرج    3-
 .ت التي تنخفض فيهاواحلاال

 مل يوضح إذ؛ واملالحظ أن قوائم بيكون مل تنهض عىل أسس علمية راسخة
الدور الذي تؤديه الفروض، بل يمكن أن نقول أنه أغفل هذا الدور عىل خطورته يف 
البحث العلمي التجريبي، هذا إىل جانب أنه مل يكشف الدور األسايس للتصورات 

 إىل ممارسة رها لألصالة الفتقاةئي، فجاءت آراؤه مفتقدالرياضية يف املنهج االستقرا
التجارب العلمية الدقيقة، ومن هنا حرص جون سيتوارت مل عىل تطوير طرائق 

 .حتقيق الفروض
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  مخس طرق لتحقيق الفروض»نسق املناطقة«عرض جون ستيورات مل يف كتابه 
  :وهي

 . التالزم يف الوقوعطريقة االتفاق أو    1-
 .طريقة االختالف أو التالزم يف االختالف    2-
 .طريقة التغري النسبي    3-
 .ً                                                    طريقة االتفاق واالختالف معا أو التالزم يف الوقوع واالختالف    4-
 .طريقة البواقي    5-

ويف هذا اختلف علامء املنطق يف حتديد الطريقة اخلامسة؛ إذ يرى البعض إهنا هي 
 الطريقة الثالثة، أو هي جتمع بني الطريقتني األولني، ويرى البعض اآلخر إهنا بعينها

 .؛ وسيأيت تفصيله عند عرض املنهج ا لتجريبيتكرار للتغري النسبي

 
ال يضع الباحث فروضه كيفام أتفق وإنام هناك أسس وقواعد أو ضوابط منهجية 

خذ يف االعتبار عند احلكم عىل مدى صالحية فرض من الفروض للقيام جيب أن تؤ
 :بمهمته التفسريية لألسباب املؤثرة يف املشكلة املطروحة وهذه الضوابط هي

 ن الوظيفة األساسيةإ: قدرة الفرض عىل تقديم تفسري معقول للمشكلة املطروحة    1-
من هنا تأيت أمهية للفروض هي تقديم حلول احتاملية للمشكلة املطروحة، و

ً                                                                    السؤال املطروح هل يقدم الفرض حال احتامليا معقوال ومالئام، واملالئمة هنا  ً ً ً
ال يكون احلل أ تعني ةي مالئمة التفسري للمشكلة املطروحة، واملعقولينتع

 .ً                               املقرتح خياليا أو غري ممكن التطبيق
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ً               الفروض حلوال تبقى: إمكانية التحقق من التفسريات التي تقدمها الفروض    2-
مقرتحة احتاملية، حتى يمكن التحقق منها إما عن طريق التجربة أو املالحظة أو 

 .»االستقراء أو االستنباط«أي دليل عقيل آخر 
 ً                                 تعمل الفروض أساسا عىل تفسري احلقائق: التواؤم بني الفروض وحقائق املشكلة    3-

ل الفروض يف تقديم تفسريات املتصلة باملشكلة املبحوثة لذلك فالبد من أن تتكام
منطقية ومعقولة وممكنة التحقيق للحقائق املتصلة باملوضوع املبحوث بمعنى أنه 

 .ال جيوز تفسري بعض جوانب املشكلة وإمهال بعضها اآلخر
ونعني بالتناسق هنا هو : التناسق يف بناء الفروض من حيث الشكل واملضمون    4-

ها وعدم تناقض كل منها مع اآلخر ما يتعلق بصياغة الفروض ومدى وضوح
 :ويستلزم ذلك كله

أن تكون الكلامت املعربة عن الفرض موجزه وواضحة ال حتتمل أكثر من   -أ 
 .معنى

 عىل تهاأن تكون الفروض مصاغة عىل هيئة قضايا استنباطية ألن صياغ   -ب
 .غري هذا الشكل جتعل الفروض غري ممكنة التحقيق

ال تقدم الفروض تفسريات أمن التناقض بمعنى أن تكون الفروض خالية   -ج
 .أو حلول متناقضة ملشكلة البحث

ً                                                       أن يكون كل فرض من خالل صياغته متضمنا ألكرب عدد من احلقائق   -د
 .املتعلقة باملشكلة

وض وبني النظريات واملسلامت العلمية رأال يكون هناك تناقض بني الف  -هـ
 .)1(املتفق عليها

                                                   
 .68-69ص.ف، ص1982صالح الفوال، مناهج البحث يف العلوم االجتامعية، مكتبة غريب، القاهرة،   )1(
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 هناك فروض معينة يمكن اختبارها مبارشة، ولكن يف البحوث الرتبوية والنفسية

، هناك العديد من الفروض ال يستطيع الباحث اختبارها مبارشة، وذلك واالجتامعية
اختبارها بطريقة غري مبارشة، من ً                                              ألن كثريا من هذه الفروض تتعلق بالتجريدات، فالبد 

ً                                            شكال معينا من األحداث أو السلوك ويكون حمددا وجيب عىل الباحث أن يصنع  ً ً
ً                                                                    متامسكا بدرجة يمكن مالحظتها بشكل مبارش، ثم نحكم عىل هذا السلوك أو احلدث 

، أو أنه غري متفق مع  Consistentالذي نالحظه بأنه متفق مع الفرض بطريقة منتظمة 
 اان الفرض صحيحالفرض، ويمكن أن يستنبط الباحث النتائج املنطقية للفرض فإذا ك

فإن الباحث يتوقع مالحظة حدوث سلوك معني بطريقة منتظمة، وإذا كان غري صحيح 
فسوف ال يكون هناك انتظام يف حدوث هذا السلوك، وقبل أن يصل الباحث إىل نظرية 
هنائية أو نتائج معينة يف بحثه ودراسته فإن البيانات واحلقائق التي جيمعها الباحث يمكن 

ه بأكثر من حل واحد للمشكلة، ريثام بجمع كل الدالئل والشواهد وبالتايل أن توحي إلي
يستطيع تقرير وتبني أحد احللول املمكنة للمشكلة كحل صحيح، وينبغي عىل 
 .الباحث أن يقوم باختبار كل واحد من هذه الفروض بعناية لتقرير صحته أو بطالنه

ً                                             وعندما يفحص الباحث قدرا كافيا من احلقائق، ثم  يقوم بصياغة الفرض أو ً
ً                                                                       النظرية املؤقتة فإن هذا الفرض سيوجه دراسته ملوضوعه وغالبا ما يضع الباحث 

نهاية عىل واحد منها أو أكثر، ومن العدة فروض يف أول البحث عىل أن يستقر يف 
الرضوري اختبار الفرض بطريقة موضوعية، مع فحص ومالحظة خمتلف احلقائق 

ا مل يقيم الدليل بتأييد هذا الفرض كان من الواجب عىل الباحث املتعلقة باملشكلة، وإذ
ً                                                                   أن يطرح هذا الفرض جانبا وأن يبحث عن فرض جديد، وعند اختبار الفرضية 

 :ينبغي عىل الباحث أن ال يغيب عن فكرة األمور واألفكار اآلتية
 .يمثل الفرض إمكانية حل للمشكلة موضوع الدراسة    1-
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 للبيانات أو األدلة يمكن أن يوحي للباحث بفرضيتني أو أن الفحص األويل    2-
 .ثالث كحلول ممكنة

ل الصحيح للمشكلة عىل انفراد، جيب فحص كل فرض يبدو أنه يمثل احل    3-
 .وذلك باختباره يف ضوء مجيع األدلة املتوافرة

أن الفرض الذي يلتقي مع هذا االختبار بصورة أفضل ويتطابق أو يتالءم مع     4-
ع األدلة يمكن أن يعترب احلل الصحيح للمشكلة، وسيصبح هذا الفرض هو مجي

 .)1(النتيجة التي تصل إليها الدراسة

 
خطوات لبحث يراعي الباحث عند اختباره للفرضيات وتفسريها لنتائج ا

 :ومبادئ عامة نوجزها باآليت
   

 :وتتضمن اآليت
اختبار الداللة عادة لتقدير باعتامد اختبار الفرضية الصفرية والفرضية البديلة،     1-

قوة الدليل الذي يمكن به رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة بحد 
 .واحد أو بحدين

 يةاختبار الداللة اإلحصائية الذي سيعتمد يف تقرير قبول أو رفض الفرضية الصفر    2-
يتم باستخدام القيم اإلحصائية التي سيوفرها االختبار يف القياس املبارش لكفاية 

 .النتائج، وبالتايل تقرر تفوقها أو تدنيها
                                                   

 .93أمحد بدر، مرجع سابق، ص  )1(
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ً                                                                      حتديد أحكام القرار الذي سيتم به رفض الفرضية الصفرية بناءا عىل ما ورد يف     3-
اإلحصائية  والبديلة ومستوى الداللة يةالصفرني لفرضيتلاخلطوات السابقة 

 :تكون بالصيغة اآلتيةفإهنا  ولبيان أحكام رفض الفرضية الصفرية ،احلكموقرار 
 2املتوسط   =    1املتوسط  :  الفرضية الصفرية  -أ 

 }أي باختبار ذي اجتاهني{) الصفر (0=      1  املتوسط  -  2أو املتوسط    
 2        املتوسط ≠    1املتوسط   :    بالفرضية البديلة   -ب
 0.05   أو   0.01:    بمستوى الداللة  -ج
 مالحظة ،)ز أو ت (ة الصفرية إذا زادت قيمةيقرار احلكم رفض الفرض  -د

 ، وقبوهلا)1.98 ، 2.58(، أو نقصت عن  )1.96 ، 2.58(عن القيمة اجلدولية 
 .إذا كانت النتائج غري ذلك

     

أهم املبادئ التي يمكن للباحث أخذها بنظر االعتبار للحصول عىل نتائج ن إ
 :ات اآلتيةجراءدقيقة صاحلة وفعالة باإل

حتديد الباحث الداللة اإلحصائية التي سيلتزم هبا لتفسري نتائج بحثه كأن يكون     1-
ً                                                  ، أو غري ذلك، وأن هذا ال يعني كربا رقميا، وإنام تعني0.01 أو 0.05بمستوى  ً 

ً                                                                       أن النتائج مل حتدث بالصدفة، وعليه فإن املهمة األكثر حسام لديه تتمثل يف تفسري 
 .ما تعنيه هذه األرقام

 يربط الباحث يف املناقشة أو التفسري، النتائج املستحصلة باألسس أو األطر  النظرية    2-
 .وباألسئلة واألهداف

 بالفرضيات الصفرية ةحصائييربط الباحث يف املناقشة أو التفسري النتائج اإل    3-
 .ً                                           موضحا األسباب وراء قبول أو رفض هذه الفرضيات
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 .حيتاج الباحث إىل مناقشة األمهية العملية للنتائج باإلضافة لألمهية اإلحصائية    4-
حيتاج الباحث إىل مناقشة النواقص أو الصعوبات التي واجهها البحث والسبل     5-

 .يض ذلكً                             التي يمكن تبنيها مستقبال لتعو
 يأخذ الباحث عند التفسري وتطوير االستنتاجات والتضمينات املناسبة يف اعتباره    6-

 :ةاآلتياملالحظات 
 .ربط االستنتاجات لغة ومعنى بمشكلة البحث  -أ 
 .ربط االستنتاجات بني مايض املشكلة ومستقبلها   -ب
 .تدعيم االستنتاجات بأمثلة من نتائج البحوث األخرى  -ج
 .ح االستنتاجات لألسباب والعالقات التي تربط بني عوامل البحثتوضي  -د
 .تقرير االستنتاجات بلغة احلارض  -هـ

ب التفسري اقرتاح استنتاجات وتوضيحات وتضمينات ال تدعمها البيانات يجتن    7-
 .املتوفرة بالبحث

ً        مستقبال يقرتح الباحث يف هناية التفسري املجاالت أو املشاركة التي يمكن بحثها     8-
ق نتائجه للحصول عىل املقصود منها، دون كثري من يوكذلك كيفية تبني أو تطب

 .االجتهاد
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 التوزيع الطبيعي العشوائي ملؤرشات جمموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منطقة رفض فرضية                              منطقة رفض فرضية                                                 
 الصفر الدنيا          منطقة قبول فرضية الصفر                            الصفر العليا         

 
مناطق قبول ورفض فرضيات الصفر يف حالة اختبار ذي حدين حول املتوسطات أو 

قابل إىل أن النتائج املالحظة هي الفروق بني املتوسط، تشري الفرضيات البديلة بامل
 .رخمتلفة عن الصف

( HA: M1  -  M2  ≠  (1) ) 

إذا وقع املتوسط املالحظ 
أو الفرق بني املتوسطات 
يف هذه املنطقة كام يشري 

)  ر( أو ) ت(بنتائج اختبار
 نقبل عندئذ فرضية الصفر

 املتوسط أو الفرق املتوسط بفرضية الصفر

  مستوى داللة
0.05  

 مستوى داللة
0.01  
  

  مستوى داللة
0.05  

  مستوى داللة
0.01  
 



 فروض البحث  
 

 

 165   

 

 مناطق قبول ورفض فرضيات الصفر يف حالة االختبار
 ذي احلد الواحد األعىل واألدنى

 
                                                            

 
                                                      

 
 
 
 

     داللـة  ل                    اختبار طرق واحد أعىل 
                        فروق بني املتوسطات بمستوى   ال

                  ويف حالــة الفرضــية 0.01  ، 0.05
ــإن أحــد املتوســطني  ــة ف                         البديل

   .                 يكون أكرب من اآلخر
(HA: M1  >  M2) 

 

                           اختبار طرق واحد أدنـى لداللـة  
                          الفروق بني املتوسطات بمستوى 

ــية 0.01  ، 0.05 ــة الفرض                   ويف حال
                             البديلة فإن أحد املتوسطني يكون 

  .            أصغر من اآلخر
(HA: M1 <   M2) 

 
 

  مستوى داللة
0.05  

 مستوى داللة
0.01  
  

  مستوى داللة
0.05  

 مستوى داللة
0.01  

منطقة قبول 
 فرضية الصفر

 

منطقة قبول 
 فرضية الصفر

 الصفر الصفر



 الفصل السادس 
 

 

 166  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يف الطرفني األعىل واألدنى 0.01، 0.05قيمة عالمة ت املعيارية بمستوى داللة 
 إذا انخفضت قيمة ت املالحظة لدى الباحث عن 60= ويف حالة درجات حرية 

ً                                                                            القيمتني املعياريتني إجيابا أو سلبا فإنه يقبل فرضية الصفر بعدم وجود فروق هامة  ً
لبحث، أما إذا زادت عنها فإنه ال يملك الدليل الكايف لالعتقاد بني متوسطات ا

 .بصحتها أو قبوهلا والنتيجة هي رفضه هلا

 الصفر

منطقة قبول 
 فرضية الصفر

 

منطقة رفض 
 الفرضية العليا

 

 منطقة رفض
 الفرضية الدنيا
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تنطوي عملية البحث عىل جمموعة من املفاهيم، وأن هذه املفاهيم ما هي إال 
جتريدات تصورية للظواهر التجريبية، ولكي ننتقل يف عملية البحث من املستوى 
التصوري إىل املستوى التجريبي، جيب أن حتول هذه املفاهيم إىل متغريات تصاغ يف 

 .فروض لالختيارشكل 
يسمى أصحاب العلم البنى التي يدرسوهنا أو خصائص تلك البني باملتغريات، 

النوع، الدخل، : ومن هذه املتغريات يف جمال علم النفس والرتبية وعلم االجتامع
، وقد يكون  وغريهااملستوى التعليمي، الطموح، القلق، العدوانية، الذكاء، التحصيل

   . عداد والقيم واألصناف رمز ترمز به األاملتغري

 
هو صفة أو خاصية من خواص يشء أو شخص وهي خاصية جتريبية وهلا أكثر 

ون لمن قيمة واحدة يف الظروف املختلفة ومن هذه املتغريات العمر واجلنس وال
ً                                                                       والوزن والطول وغريها، هذه املتغريات هلا قيم خمتلفة فمثال اجلنس قد يكون ذكرا  ً

الخ، ويف العلوم ... واأللوان خمتلفة كاألمحر واألسود واألبيض واألصفرأو أنثى، 
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 الرتبوية والنفسية واالجتامعية متغريات كثرية ومن أمثلتها احلالة االجتامعية واالقتصادية
والذكاء واإلنجاز والطموح واالختيار الدرايس واملهني واالجتاهات والتحصيل 

 إىل ذلك، فعىل سبيل املثال فإن متغري الطبقة والدافع وطرق التدريس وامليول وما
االجتامعية يمكن أن يأخذ أكثر من قيمتني طبقة عليا، وطبقة وسطى، طبقة دنيا، 
وكذلك فإن متغري التوقعات يمكن أن تأخذ قيمتني فتقول توقعات عالية وتوقعات 

ملتغريات منخفضة وبذلك يطلق عىل هذا النوع من املتغريات التي هلا قيمتان فقط با
 . الثنائية

واملتغريات متأل الكون، مكونة الظواهر واألحداث سواء كانت طبيعية أم 
ً                                                                               بيولوجية أم اقتصادية، أم سياسية، أم نفسية، أم اجتامعية، وال توجد عفويا أو خاضعة 
للصدفة والتلقائية ولكنها ترتبط بعضها بالبعض اآلخر وفق نظام خاص، وعىل 

الروابط والعالقات بني املتغريات املختلفة، وبعمله هذا الباحث أن يكتشف هذه 
 . يكتشف القانون العلمي

ها، ويف كل مستوى حرصوميدان العلوم االجتامعية ملئ بمتغريات يصعب 
وقطاع وأن هذه املتغريات متفاعلة بالرضورة؛ فعىل الباحث املتعرض لتناول مشكلة 

ا، أن حيدد املتغريات التي يفرتض وجودها شكالت االجتامعية أو النفسية أو أمثاهلاملمن 
وفعاليتها يف تلك املشكلة، وهذا يتوقف عىل حاسة الباحث الشمولية والنقدية، وعىل 
خربته وثقافته ونوع املشكلة، إذ تقوم التجربة ملعرفة العالقة السببية بني املتغريات، 

وضوع أو الحظ وتدرس قد تكون صفات أو خصائص املُ                    وهذه املتغريات التي ت
 . الظاهرة التي يقوم الباحث ببحثها يف التجارب

 
أو أنه حادثة «هو سمة أو خاصية أو صفة لظاهرة ما تقبل املالحظة، : املتغري
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، وكذلك نعني به مصطلح يدل عىل »ً                                          تؤرشها بنية وتأخذ قيام خمتلفة أو صيغ متباينة
يم، أو يشري إىل مفهوم معني جيري تعريفه ً                                     صفة حمددة تتناول عددا من احلاالت أو الق

 . ً        كيفياهصفوً                             ات البحث ويتم قياسه كميا أو إجراءً               إجرائيا بداللة 

 
 :يصنف علامء املنهجية املتغريات إىل األنواع اآلتية

نعني بالكمية هي التي يمكن أن تتغري درجتها، ويعرب عنها : متغريات كمية    1-
ملتغريات تقبل التقدير الكمي مثل االجتاه وامليل، ومفهوم الذات، ً             رقميا وهذه ا

 بعض ا وغريها، وقد أطلق عليه...والقلق، والسامت، والتحصيل، والدوافع،
، وهذه املتغريات قد تكون Semi Quantitativeالعلامء بمتغريات شبه كمية 

 .ة أو متقطعةمستمر
عني النوعية تً                      ا باملتغريات النوعية، ووتسمى أيض: Qualitativeمتغريات كيفية     2-

 مبرصين، مكفوفني،: ً                                                   تلك التي يمكن تغيري نوعيتها، وباألخرى يكون خمتلفا مثل
 وغريها، وال يعرب ...وأطفال، النساء، رجال، وذكور، إناث، وأحجام، أقدام،

عنها باألرقام إال ألجل التصنيف، وتسمى لدى بعض املنهجيني باملتغريات غري 
ً                                       عدديا، أي بمعنى أنه ليس لألعداد فيها اية، هذه املتغريات ال يمكن تقديرهاملرئ

 الخ، وهي التي ال يعرب عنها ...اجلنس، املهنة، التخصص،: معنى كمي مثل
 .باألرقام إال ألجل التطبيق

ودالالهتا وأقسامها يمكن  التعريف هبا كام تستخدم يف تغريات وكأنموذج للم
 : الجتامعية، باآليتالدراسات ا لنفسية وا

وتسمى باملثريات، وهي املتغريات التي تالحظ وذات : متغريات كمتجهات    1-
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 الضوء والصوت والضغط واحلرارة، وهذه املنبهات أو املثريات: عالقة بالبيئة مثل
 الظروف االجتامعية،: ً                                                 سهلة يف قياسها، وهناك أيضا منبهات يصعب قياسها مثل

 وغريها، والتباين يف هذه ،ول، االجتاهات، التحصيلالسامت، الدوافع، املي
املنبهات تكون يف جمال التجارب هو تباين يف النوع أكثر مما هي تباين يف الكم، 
وأن التباين يف نوع هذه املتغريات يؤدي إىل تباين يف املعاجلات التي يقوم هبا 

 .الباحث
للمثريات املتعرض هلا احلي وهي استجابات الفرد أو الكائن : متغريات سلوكية    2-

 أو األفعال بسيطة أو وبمعنى أفعال الكائن احلي، وقد تكون هذه االستجابات
 .تكون معقدة

ونعني هبا تلك املتغريات التي يتم قياسها كصفات : متغريات عضوية    3-
الطول، والوزن، ولون العني، ولون الشعر، : وخصائص جسمية وعضوية مثل

 . الخ...وعية األمراض، والعاهات،واحلالة الصحية، ون
وأن التصنيف الشائع للمتغريات واملستخدم يف علم املنهجية وباألخص يف 
البحوث التجريبية وشبه التجريبية والبحوث االرتباطية والعالقات العلية املقارنة 

 : هو التصنيف اآليتلألسباب، 
 : Independent Variables ستقلة املتغريات    امل   1-

ملتغري املستقل هو ذلك املتغري الذي يتوقع أن يفرس التغري احلاصل يف املتغري ا
، بمعنى أن املتغري املستقل هو املتغري الذي  Explanatoryالتابع فهو املتغري التفسريي

يفرتض أنه يؤدي إىل التغريات يف قيم املتغري التابع وتسمى يف الدراسات الوصفية 
 النتيجة املتوقعة للمتغري )التابع(يكون املتغري املؤثر عليه باملتغري املتبني، وبذلك 

 :ً                                    املستقل ويمكن التعبري عنه رياضيا باآليت
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 ، ولو عربنا)ص( بـ واملتغري املستقل )س( بـيعترب املتغري التابع بلغة الرياضيات 
ل، دالة ص، ففي هذه احلالة تعترب س املتغري التابع و ص املتغري املستق= بقولنا أن س

ويمكننا القول بأن س دالة ص، أي أن التغري الذي حيدث يف قيم ص يالزمه 
 . تغريات يف قيم س

ً                                                                  وقد تطلق عىل املتغري املستقل مسميات أخرى، مثلام يستخدمها مثال الباحثون 
، ولدى علامء الرتبية Stimulus )املثريات(يف حقل علم النفس؛ بأنه املتغريات املثرية 

، أي املدخالت وفيه يعتقد الباحث بفعاليتها يف أحداث Inputsي والتخطيط الرتبو
األثر يف الظاهرة التي يقوم عىل دراستها أو فعاليتها يف سلوك الفرد أو األفراد 
موضوع الدراسة، ومن أهم ما يمتاز به املتغري املستقل قدرة الباحث يف التحكم 

 . رهوالسيطرة عليه وإخضاعه للدراسة والتجريب ملعرفة أث
ومما يالحظ أن معظم الظواهر التي يقوم بدراستها علامء النفس واالجتامع 
هتدف إىل بيان تأثري جمموعة من املتغريات املستقلة عىل واحد أو أكثر من املتغريات 
التابعة، وذلك ألن املتغري املستقل الواحد يفرس كمية معينة من التباين يف املتغري 

الباحث بتقديم جمموعة من املتغريات املستقلة فإنه حياول أن التابع، بينام عندما يقوم 
ً                                                                          يفرس كمية كبرية من التباين يف املتغري التابع، فمثال إذا افرتضنا أن هناك عالقة بني 

 هو املتغري املستقل و ب هو املتغري التابع، فمعنى هذا أن أي )أ(املتغريين أ، ب، وأن 
 .  قيمة ب بالزيادة أو النقصان أو نقصه يؤثر عىل)أ(زيادة يف قيمة 

 وهي Experimental Verbويطلق عىل املتغريات املستقلة باملتغريات التجريبية 
املتغريات التي يتحكم فيه الباحث عن قصد يف التجربة بطريقة منظمة، وتعد مسئولة 

الظاهرة، أو هي التي تكشف عن تأثرياهتا عىل السلوك أو األداء، والتحكم إحداث عن 
 :ما بالتثبيت أو العزل أو التغيري، وينقسم املتغري املستقل إىلإهذا يتم و
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 :وتنقسم املتغريات املستقلة اخلارجية إىل: متغريات مستقلة خارجية  -أ  
 .، الخمتغريات طبيعية مثل درجة احلرارة، شدة اإلضاءة، الرطوبة    1-
معني، الدور الذي متغريات اجتامعية مثل وجود الفرد يف موقف اجتامعي     2-

 . الخ...يلعبه الفرد،
وهذه املتغريات قد تؤثر عىل نتائج التجربة باإلضافة إىل املتغري املستقل 

 . وتؤدي إىل الزيادة أو النقصان يف التأثري عىل املتغري التابع
وهي التي تتعلق بحالة الفرد اجلسمية والنفسية، : متغريات مستقلة شخصية   -ب

هناك متغريات تابعة ومتغريات مستقلة بشكل مطلق، وإنام يبد أنه ال توجد 
ً                                                                 أمور نسبية حيث أن متغري ما يعترب متغريا مستقال يف بحث معني قد يكون يه ً

ً                                   متغريا تابعا يف بحث آخر والعكس صحيح ً. 
  :Dependent Variables   متغريات تابعة  2-

غي دراستها أو قياسها، أو واملقصود هبذه املتغريات األداء أو أنواع السلوك املب
يتوقف حدوث هذه املتغريات عىل متغريات أخرى تعد مسئولة عن حدوثها والذي 
أطلقنا عليها باملتغريات املستقلة، واملتغري التابع يتغري بتغري املتغري املستقل، أي أنه 
ينعكس عليه آثار ما حيدث من تغري يف املتغري املستقل إذا كانت ثمة عالقة بني 

 . ء، أو التضامن االجتامعي واالنتامتغريين مثل الذكاء واإلنجاز األكاديميامل
ً                                                                   ومما جتدر اإلشارة إليه أن املتغريات التابعة تأيت أيضا بمفاهيم أخرى منها 

، يعتقد الباحث حدوث Out Puts، أو املخرجات )االستجابات(متغريات االستجابة 
ري املستقل، بمعنى آخر تتغري االستجابات تغري ما يف الظاهرة أو السلوك بفعل املتغ

كلام تغريت املثريات، وقد تكون العالقة بني املثري واالستجابة منفصلة أي بمعنى أن 
 ال يؤثر يف املتغري االستجابة سواء زادت فعاليته أو نقصت، )املثري(املتغري املستقل 
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ثري يؤثر يف االستجابة وقد تكون العالقة بني املثري واالستجابة متصلة وبمعنى أن امل
وقد تكون بمستويات متباينة، واملتغري التابع هو ذلك املتغري الذي يود الباحث 

باملتغريات املعيارية أو  -خاصة يف البحوث الوصفية  -ً                       تفسريه ويشار إليه أيضا 
 . املحكية
غرض ن التمييز بني املتغريات املستقلة والتابعة إنام هي عملية حتليلية ترتبط بالإ

األسايس للبحث، ذلك أنه ال توجد متغريات تابعة ومتغريات مستقلة يف العامل 
التجريبي، ولكن الباحث هو الذي يقرر بأن هذه املتغريات متغريات مستقلة، وتلك 
متغريات تابعة من خالل أهداف وفرضيات البحث، فاملتغري قد يكون مستقل يف 

ً                         بحث، ويكون تابعا متغريا   . يف بحث آخرً
 : Nuisance Variablesمتغريات دخيلة   3-

وهي املتغريات التي تؤثر يف املتغري التابع مشاركة مع املتغري املستقل يف أحداث 
التغيريات وحياول الباحث قدر اإلمكان عزل آثارها عن املتغري التابع وذلك بتثبيتها 

 . أو حتييدها بمعاجلات إحصائية
، Intervening Verbباملتغريات املتداخلة ويطلق البعض عىل هذه املتغريات 

 والتي تعني جمموعة من املتغريات تتوسط النوعني السابقني، ولكن ال يمكن مالحظتها
، وتتسم هذه  Hidden Variablesً                                           أو قياسها، وقد يسموهنام أيضا باملتغريات اخلفية 

إجرائية  وليست Conceptualاملتغريات بكوهنا جمموعة من املتغريات التصورية 
Operational تؤثر هذه املتغريات عىل املتغريات التابعة تأثرها هي نفسها باملتغريات ،

املستقلة، ويعد تأثريها غري مبارش، ولكن يمكن االستدالل عليها، وكلام متكن 
الباحث من التعرف عىل هذه املتغريات املتداخلة كلام متكن من السيطرة عىل البحث 

وثباهتا، ومن حيث القدرة عىل التفسري، ولذا عىل الباحث من حيث صدق النتائج 
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أن يسيطر عىل هذه املتغريات حتى ال تؤثر بدورها عىل املتغريات املستقلة، وقد 
ً                                                                        يكون املتغري الدخيل لدى باحث آخر متغريا مستقال، واملستقل دخيال، ولذا ينبغي  ً ً

الرتاث : جربة، باالعتامد عىلعىل الباحثني مراعاة املتغريات الدخيلة عند تعميم الت
 .ورأي اخلرباء واملالحظة املقصودةعلمي  التخصيص ال

 

 :متغريات ترجع إىل جمتمع العينة  1-
وهي املتغريات التي ترتبط بخصائص أفراد التجربة والتي تنتقل من متغريات 

قد يكون األثر عىل املتغري التابع يعود إىل خاصية معينة للمشرتكني يف املجتمع و
 التكافؤ بني املجموعتني الضابطة والتجريبية، إجراءالتجربة، ولذلك يلجأ الباحث إىل 

وخيتار أفراد املجموعتني من نفس جمتمع البحث وبنفس اخلصائص، ويف ضوء هذا 
الذكاء، ( تؤثر يف املتغري التابع مثل يقوم الباحث بفحص وحتديد اخلصائص التي قد

العمر، اجلنس، احلالة اجلسمية، احلالة االنفعالية، اخللفية األرسية، الثقافية، اخلربات 
 . ، وإجياد بعض الوسائل لضبط هذه كمتغريات)، الخالرتبوية

 :ات التجريبيةجراءمتغريات ترجع إىل اإل  2-
ستقل عىل املتغري التابع، فهناك متغريات طاملا هدف التجربة بيان أثر املتغري امل

تؤثر يف املتغري التابع ترتبط باملتغري املستقل وأسلوب تقديمه يف التجربة، وأن هذا 
ات املتعلقة هبذا املتغري أو جراءيتطلب التحكم يف طبيعة الظروف واخلصائص واإل

ثر يف ً                                                             باستخدامه ليكون موحدا مع املجموعات املحكومة بالتجربة، وكذلك تؤ
، ولذا ، الخات التجريبية ذاهتا يف املتغري التابع كالضبط التجريبي واإلحياءاتجراءاإل

جيب عىل الباحث أن ينتبه إليها وحيددها لتالفيها، والتقليل أو احلد من تأثريها عىل 
 . املتغري التابع
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 :متغريات ترجع إىل املؤثرات اخلارجية  3-
ها يف املتغري التابع مثل املتغريات الفيزيقية وهي املتغريات التي قد تؤثر بدور

 وقد ،»وغريها الضوضاء، اإلضاءة، احلرارة، اجتاهات املفحوصني نحو التجربة،«مثل 
يكون لبعض املؤثرات اخلارجية التي توجد يف املوقف تأثري يف املتغري التابع، وقد 

صان، وعىل الباحث أن يكون هناك متغريات تؤثر يف املتغري املستقل بالزيادة أو النق
 . حييد أثر مثل هذه املتغريات

 
 توجد مجلة من االعتبارات ينبغي عىل الباحث أن ينتبه إليها عند حتديد متغريات

 :بحثه منها
 :اإلطار النظري املتبنى من الباحث  1-

 من جمموعةجتامعية االمن املعروف أن لكل نظرية أو مدرسة فكرية يف العلوم 
ً                                                                   املتغريات تلعب أدوارا حاسمة يف البحث، فيجب عىل البحث أن يكون عىل دراية 

ال قيمة هلا أو أمهية يف كل من التي ً                                          هبا، وواعيا هبا، فقد يتعامل مع بعض املتغريات 
 هذه النظرية أو تلك، وقد يغفل بعض املتغريات ولكن هلا قيمتها وفعاليتها يف النظرية،

،  النفسية عالوة عىل املدرسة السلوكية االجتامعية أن النظرية أو املدرسة السلوكيةً     فمثال
ألن يف وجهة نظر هؤالء أن املتغريات ويل االهتامم باملتغريات الدخيلة أو املتداخلة، تال 

املتداخلة غري مرئية، وغري قابلة للمالحظة والقياس، وأن هذه املدرسة تتعامل مع ما 
ابل للقياس، فإذا ما تبنى الباحث هذه النظرية فعليه إمهال املتغريات هو مالحظ وق

 فال يتعامل مع بنائيةالدخيلة وعدم االعرتاف بوجودها، أما إذا تبنى املدرسة ال
 ياملتغريات اجلزئية، وإنام يتعامل مع املجال أو املواقف، وإذا ما تبع التحليل اإلكلينيك
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فإنه البد أن يتعامل مع متغريات يف  علم االجتامع  النقدي يفأو التحليل الرصاعي أو
حالة دينامية، وال يمكن قدر اإلمكان اعتبارها متغريات مستقلة يمكن السيطرة 

 . عليها والتحكم هبا
 :التصميم التجريبي املستخدم  2-

يصمم الباحث يف البحوث التجريبية وشبه التجريبية بحثه وفق أنواع خمتارة من 
يف هذه األنواع املختلفة من التصميامت حياول الباحث تثبيت بعض التصميامت، و

املتغريات وحتديد املتغري املستقل املؤثر يف املتغري التابع، كام يقوم بتحييد أثر بعض 
املتغريات وتثبيت أثر بعضها حتى يتمكن من إرجاع التغري احلاصل يف املتغريات التابعة 

 . ملتغريات املستقلةً                             إىل متغريات حمددة مسبقا تسمى با
 :اجلوانب العملية  3-

  البحث والقدرة عىل إجرائهإجراءأن لكل باحث إمكانيات حمددة من حيث وقت 
أدوات واخلربة التي يمتلكها وإمكانياته يف احلصول عىل البيانات واملعلومات وتوفري 

ملواد القيايس وقدرته عىل التصميم املناسب للبحث، وقدرة التعامل مع الناس وا
االجتامعية الفيزيقية أو املادية ووعي الباحث بالفرق بني العلوم الطبيعية والعلوم 

 يقابلها بكل التصورات املفاهيمية كوجود حقائق مدركة باحلواس يف العلوم الطبيعية،و
ً                                                                       شبه حقائق مدركة بالتصورات واملفاهيم كام يف دراسة املخ ترشحييا، ودراسته كأحد 

املخ، ففي احلالة األوىل عيانية، أما يف احلالة الثانية فتجريدية، مما أنشطة أو وظائف 
 . يفرتض بالباحث أن يعي الفروق حتى ال يقع يف خلط مفاهيمي

 
ات اهلامة يف البحث التجريبي من جراءيعترب ضبط املتغريات الدخيلة من اإل
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لتجريبي وتوفري درجة أجل توفري درجة مقبولة من الصدق الداخيل للتصميم ا
مقبولة من الصدق الداخيل للتصميم التجريبي، ولتمكني الباحث من أن يعزو 
التباين يف املتغري التابع إىل املتغري املستقل يف الدراسة وليس إىل متغريات أخرى، 

ل تباين اخلطأ، ولدى الباحث أهداف من وراء ضبط املتغريات ومزايا للضبط يوتقل
 .  يف أدناهابط سيتم تناوهلووسائل وطرق للض

-1 

 :يروم الباحث يف ضبطه للمتغريات حتقيق األهداف اآلتية
 بمعنى استخالص العوامل املطلوب دراستها، وإبراز أثرها يف: عزل املتغريات  -أ  

 .الظاهرة املطلوب دراستها، أي بمعنى إعطائها الفرصة للتفاعل وأحداث األثر
كن الباحث من حتييد تأثري عامل أو عوامل أخرى غري املتغري املستقل يف وليتم

املتغري التابع فقد حياول أبعاد املتغري غري املطلوب أو املتداخل أو تثبيت أثره 
 .كمتغري العمر، اجلنس، عصب العني ألبعاد املثريات البرصية وغري ذلك

ات عزل املتغري املستقل فقط، اءإجرال يقوم الباحث ب: التغيري يف كم املتغريات  -ب
بقوم وإنام يعمل عىل أن يتحقق من مقدار األثر الذي يسهم به، ومن أجل ذلك 

 عىل تغيري يف كم املتغري التجريبي من حيث درجة شدة وجود املتغري املستقل
 ذي شدة أو تردد معني )مثري سمعي(ً                               فمثال يالحظ الباحث املتغري املستقل 

غري التابع، ولكن يف دراسة أخرى ليس لديه القدرة عىل ليحدد أثره يف املت
تغيري يف كم املتغري املستقل للوصول إىل الضبط املنشود لعدم معرفته إجراء 

تمكن من أن يغري فيه بخطوات متدرجة ودقيقة يالدقيقة باملتغري املستقل حتى 
أو وبذلك فإن يف مثل هذه الدراسات يكتفي أن يدرس أثر وجود عامل معني 

 .غيابه عىل املتغريات
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هيدف الباحث إىل معرفة مقدار املتغري يف عبارات : التقدير الكمي للمتغريات  -ج
كمية، فهو ال يكتفي بمعرفة ظهور املتغري بصورة أكرب أو أصغر، وإنام هيدف 
ً                                                                    إىل معرفة مقدار ذلك بدقة وإذا كان هناك متغريان مرتبطان وظيفيا، فهو ال 

ً                                                      ارتباطهام سلبا أو إجيابا، وإنام هبدف حتديد درجة العالقة يريد أن يقرر جمرد ً
بصورة كمية رقمية، وذلك باستخدام القياس واملعاجلات اإلحصائية لرصد 
ً                                                                     النتائج كميا، ورصد نتائج التفاعل علميا دقيقا وهذا يعتمد عىل األرقام  ً ً

 .واإلخضاع للتحليل اإلحصائي والريايض
-2 

 :ولضبط املتغريات مزايا منها
جتعل عملية الضبط الباحث أكثر دقة يف مالحظاته جلميع املتغريات التي حتيط   -أ  

 .بالبحث
يتمكن الباحث من معرفة املتغريات الدخيلة التي ال يمكن عزهلا من التأثري يف    -ب

 .املتغري املستقل
د الزمان واملكان اللذان يتمكن الباحث من التحكم والسيطرة عىل الوقت وحتدي  -ج

يتالءمان وظروفه اخلاصة بحيث يكون مهيأ للمالحظة الدقيقة للظاهرة 
 .املدروسة

-3 

 :هناك أنواع متعددة من طرق ضبط املتغريات فيالحظ ذلك بالعرض اآليت
 : وهو كاآليتBrown & Geselli التصنيف الذي قدمه براون وجيزيل 

 :وتستخدم عدة طرق من التحكم الفيزيقي منها: لفيزيقيالتحكم ا  1-
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 .إخضاع مجيع املفحوصني لعملية التعرض للمتغري املستقل  =
 .ضبط املتغريات غري التجريبية التي تؤثر يف املتغري التابع  =

 :وأن أهم الوسائل املستخدمة يف الضبط الفيزيقي هي
و الضوء لعزل املتغريات جرة عازلة للصوت أحوسائل ميكانيكية كاستخدام   =

غري املطلوبة أو استخدام نافذة للمالحظة من جانب واحد ملشاهدة املفحوصني 
حتى ال يغري وجوده من سلوكهم أو يؤثر فيه، أو استخدام املتاهة لقياس القدرة 

 .عىل التعلم
وسائل كهربائية وتستخدم لتوفري عملية الضبط كمحركات ذات رسعة ثابتة   =

 .ع خمتلفة من األجهزة مثل طبلة الذاكرة وغريهالتشغيل أنوا
الوسائل اجلراحية وذلك من خالل جلوء الباحث إىل نزع غدد معينة من   =

 .اجلسم أو أتالف نسيج يف أجزاء معينة من املخ لكي حيدد آثارها يف السلوك
ً                                       وهي وسائل تستخدم أيضا للتحكم الفيزيقي ) العقاقري(ة يوسائل فارماكولوج  =

 .لتغيري يف تغذية املفحوصني أو إعطائهم عقاقري، أو إفرازات غدد معينةمثل ا
توجد متغريات ال يمكن ضبطها بالتحكم الفيزيقي املبارش، : التحكم االنتقائي   2-

وإنام يمكن أن يتم ذلك عن طريق التحكم غري املبارش، فقد حيقق الباحث ضبط 
 :املتغريات عن طريق اآليت

 .ستخدمة يف التجربة مثل ضبط عامل الصعوبةاختيار املواد امل  =
اختيار املفحوصني من خالل ضبط العامل الدخيل باملزاوجة بني املفحوصني   =

 .ً                            أو توزيعهم عشوائيا عىل جماميع
ً           فيزيقيا ها التجريبيةقد ال يستطيع الباحث معاجلة رشوطالتي انتقاء البيانات   =
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ذا حياول الباحث توفري ضبط ملالحظة آثارها عىل أفراد عينة البحث، ول
 .املتغريات عن طريق انتقاء البيانات الالزمة

يف حالة صعوبة إخضاع املتغريات للتحكم الفيزيقي أو : التحكم اإلحصائي   3-
التحكم االنتقائي، يمكن استخدام طرائق الضبط اإلحصائي، ويمكن أن حتقق 

ق األخرى حينام عمليات الضبط اإلحصائي املستوى نفسه من الدقة للطرائ
تستخدم يف تقدير أثر متغري ما، وتفيد يف املواقف التي تسهم فيها متغريات متعددة 
يف أحداث أثر معني، وقد يكون هناك عدة متغريات تؤثر يف آن واحد يف املواقف 
الطبيعية وتتفاعل مع املتغري املستقل، وبذلك تستخدم الوسائل اإلحصائية لعزل 

ريات، ويقوم الباحث بعزل تأثريات املتغريات الدخيلة عن وتقدير أثر كل املتغ
 Analysis of Covarianceطريق استخدام الطرائق اإلحصائية كتحليل التغاير 

(ANCOVA) أو إدخال املتغري الدخيل بوصفة معاجلة من املعاجلات كام يف ،
 . Latin Square Designتصاميم املربع الالتيني 
 :لعلامء والباحثني يف ضبط املتغريات األسلوب اآليتومن الطرق األخرى لدى ا

ونعني هبا عشوائية اختيار عينة الدراسة من املجتمع، وعشوائية : العشوائية    1-
التعيني لعنارص العينة يف املجموعة الضابطة والتجريبية، وهي أفضل طريقة 

 .لضبط أكرب عدد من املتغريات
د أهم املتغريات الدخيلة املؤثرة عىل نتائج ونقصد باملزاوجة حتدي: املزاوجة    2-

البحث إىل جانب املتغري املستقل، ثم مجع املعلومات عن األفراد بالنسبة هلذا 
املتغري من خالل تقسيمهم إىل أزواج متشاهبة ومتامثلة كأهنم توائم متطابقة، 
وتعيني أحد الزوجني يف املجموعة الضابطة واآلخر يف املجموعة التجريبية، 
وهذه الطريقة صعب يف اختيار أزواج متشاهبة وخاصة عندما يكون عدد 

 ً.                         املتغريات املراد ضبطها كثريا
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ً                        كثر جتانسا بالنسبة لذلك األونقصد باحلذف انتقاء األفراد املتامثلني أو : احلذف    3-
 .يتم اختيارهم من نفس اجلنس أو نفس الفئةإنه املتغري ف

  املتغري الدخيل يف الدراسة كمتغري مستقل ثانويونعني به إدخال: اإلدخال    4-
ألن إدخاله يف تصميم الدراسة يزيد من الصدق اخلارجي، بمعنى أن ) معدل(

 .نتائج الدراسة تصبح أكثر واقعية، وأكثر قابلية للتعميم
ونعني به ضبط أثر املتغري الدخيل باستخدام التحليالت : الضبط اإلحصائي    5-

ن املصاحب واالرتباط اجلزئي، وهذا يتطلب مجع املعلومات اإلحصائية كالتباي
عن املتغري التابع قبل إدخال املتغري املستقل، أو قبل التأثري باملعاجلة التجريبية 

 .وباستخدام االختيار القبيل
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بيانات لغرض القيام ً                                                 تعد طرائق العينة جزءا من اإلحصاء الذي هيتم بجمع ال
بدراسة علمية أو بحث علمي، وإن مجع البيانات يتم بطرائق حتددها النظرية 

وإن حتليل هذه البيانات وتقسيمها بالطرائق ً                      تبعا لتكييفها التخصيص اإلحصائية 
 توثيق العرض التحلييل ملوضوع البحث والربهنة إىل هيدف واألساليب املوضوعية

موضوع فضيل يف وقبل الت. فرضيات البحث؛ ومن ثم أهدافه الرافضة لأوالتوكيدية 
 :العينات نتطرق إىل بعض املفاهيم واالصطالحات هبذا املوضوع، وهي

 : الوحدة اإلحصائية  1-
ً                                                              ترتكز كل دراسة إحصائية أساسا عىل مالحظة صفات الوحدة املؤلفة لذلك 

حتديد معنى مفهوم رضوري يكون من الاملجتمع اإلحصائي اخلاضع للدراسة، ولذا 
ً                                        قد تكون كائنا حيا، وقد تكون شيئا ما، : الوحدة اإلحصائية، فالوحدة اإلحصائية ً ً

ً                  عني بالرضورة برشا،  والوحدة ال ت،جتامعية االةوقد تكون من الظواهر كالظاهر
 . أو سيكولوجيةاجتامعيةوإنام قد تكون ظاهرة 
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 :املجتمع   2-
ظاهرة حتت البحث، فقد يكون املجتمع يقصد به مجيع مفردات أو وحدات ال

من سكان مدينة أو جمموعة من املزارع يف منطقة معينة، أو وحدات معرفة بصورة 
 يز الوحدات اإلحصائية التي تدخل ضمن هذا املجتمع دونيواضحة بحيث يمكن مت

غريها، ويعرف بأنه كل األفراد الذين حيملون بيانات الظاهرة التي حتت الدراسة، 
 .موع وحدات البحث التي يراد منها احلصول عىل البياناتفهو جم

 : العينة   3-
 قواعد فقارها وويتم اختيجترى عليه الدراسة، الذي هي جزء من املجتمع 
ً                                             ال صحيحا، فالعينة هي بعض مفردات املجتمع تؤخذ يخاصة لكي متثل املجتمع متث ً

 الوصول إىل تقديراتدف عليها الدراسة للحصول عىل معلومات صادقة هبطبق وت منه
 .ستخدم يف احلكم عىل الكلاألجزاء التي تمتثل املجتمع الذي سحبت منه وإهنا 

 : وتنقسم البحوث اإلحصائية من حيث درجة الشمول إىل
وتستخدم يف حالة عدم معرفة الباحث بطبيعة : بحوث بأسلوب احلرص الشامل  - أ  

 ار عينة تصلح لتمثيل هذا اختيموضوع الدراسة، وال يستطيعمفردات املجتمع 
 .املجتمع

وتستخدم يف حالة توصل الباحث إىل معلومات : بحوث بأسلوب العينات   -ب
 عن جمتمع البحث تساعده يف اختيار العينة املناسبة لتمثيل ذلك املجتمع، وكذلك

 .احلرص الشامل ألسباب خمتلفة أسلوباستعامله عدم يف حالة 

 
املعاينة يف احلياة اليومية منذ زمن بعيد دون أن ينتبه األفراد إىل كوهنا استخدمت 
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 بافرتاض قيامها عىل أسس -طريقة علمية وتؤدي يف األغلب إىل استنتاجات سليمة 
ً                                                          وحتى يكون احلكم الصادر دقيقا جيب االهتامم بطريقة اختيار اجلزء  -سليمة 

 .عة بعد فحص جزء منهاً                                       للحصول عىل نتيجة معممة تقريبا؛ كرشاء بضا
د يإن اختيار العينة ليس جمرد استخدام جزء من املجتمع وإنام هو أسلوب يش

عىل قواعد مستمدة من النظرية اإلحصائية والتي تعتمد عىل نظرية االحتامالت، مما 
 .جعل من نظرية العينات أساس لكثري من الدراسات النظرية والتطبيقية

ليس فيها ما يوحي بأن هذه العملية أقل كفاية أو دقة واختيار العينة يف املجتمع 
من عملية احلرص الشامل؛ إذ أن العينة قد تأيت بنتائج ال تقل دقة بل قد تكون أكثر 

 :طريقة احلرص الشامل، ومربرات استخدام العينات يكمن باآليته دقة مما تأيت ب
 . الوقتريتوف  =
 . اجلهدريتوف  =
 . املالريتوف  =
 . احلصول عىل بيانات قد يصعب احلصول عليها باحلرص الشاملتساعد يف  =

 
ً                                                                     ينص عىل أنه إذا تم اخذ نموذج كبري العدد نسبيا بطريقة عشوائية من جمموعة 

 فإنه بالتأكيد تكون صفات النموذج مشاهبة لصفات املجموع الكيل للمجتمعت وحدا
 .أو عىل األقل قريبة منها
 : بأسلوب املعاينة العلمية هي التي يرى يف اختيارها أنوالعينة املختارة

 .ثلة جلميع الصفات املوجودة يف جمتمع البحث بنسبة وجودها فيهتكون مم  =
حتتفظ فيها هذه الصفات بعالقات بعضها بالبعض بنفس الشكل الذي تتخذه يف   =

 .جمتمع البحث
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  اإلحصائية، واستخدمت املعاينةواملقصود باملعاينة الطرائق املتبعة يف اختيار العينة  
 .1945 يف فرنسا عام ت واستخدم1936ألول مرة يف معهد فالوب األمريكي عام 

 
 .أن تكون العينة ممثلة ملجتمع الدراسة    1-
 .أن تكون لوحدات جمتمع الدراسة فرص متساوية يف االختيار    2-

 
 وإنام يتم عن طريق اختيارع، ينة ليس معناه استخدام اجلزء يف املجتمإن اختيار الع

تراعى فيه قواعد واعتبارات علمية معينة، لتكون النتائج املستنبطة من العينة قابلة 
وكلام كانت العينة خمتارة بصورة سليمة كانت النتائج ، للتعميم عىل جمتمع الدراسة

يتم التوصل إليها عن طريق احلرص الشامل، ولو دقيقة ال تقل دقتها عن النتائج التي 
أن هناك بعض االختالف يف النتائج تأيت بفعل أخطاء املعاينة العشوائية وتتوقف 

 : عىل
 .حجم العينة  - أ  

 .تباين املجتمع   -ب
ثقة بالنتائج، ومن حيث الوكلام كانت العينة كبرية قلت أخطاء املعاينة وزادت 

 : االعتبارات
 .من أوىل اخلطوات معرفة جمتمع الدراسة وخصائص أفراده: جتمعتعريف امل  =
وهذا ما يؤثر مبارشة يف أخطاء العينة ومما يسهل حتديد حجم : حتديد حجم العينة  =

 .العينة معرفة حدود اخلطأ املقبولة يف البحث ومعرفة تباين مفردات الدراسة
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 :يإن أهم خطوات اختيار العينات ه

 : حتديد أهداف البحث  1-
 يتأثر اختيار حجم العينة باألهداف اخلاصة، بحيث يستطيع الباحث عىل أساسها أن
 .حيدد نوع العينة وحجمها، بحيث يمكن تعميم نتائج الدراسة لتنطبق عىل جمتمع البحث

 :  حتديد جمتمع البحث  2-
وهي عملية أساسية وأن ، رضورة حتديد جمتمع البحث الذي يتم اختيار العينة منه

 عينة البحث، وعىل الباحثمنه  املجتمع الذي اختريت ىلتقترص داللة نتائج البحث ع
 . عينته، يف ضوء هذه املتغرياتالباحث  وخيتار .ن خصائصهاوصف املجتمع وبي

 : إعداد قائمة بوحدات املجتمع  3-
وحدات  مجيع ث متثليأن يضع الباحث قائمة صحيحة ودقيقة وبنفسه، بح

 .املجتمع
 : انتقاء عينة ممثلة  4-

، الداخلة فيهوضع قائمة تتضمن مجيع األجزاء والوحدات بعد حتديد املجتمع ت
لألخطاء بحيث يتم اختيار من الباحثني يتعرضون ورغم سهولة االنتقاء، فإن الكثري 
 .وبذلك ال متثل املجتمعوصفاهتا خصائصها وحدات ال متثل وحدات القائمة 

 : احلصول عىل عينة مناسبة  5-
قد ينتقي الباحث عينات صغرية ال متثل خصائص املجتمع مع أنه ليس هناك 

 .خصائصهوقواعد ثابتة للحصول عىل عينة مناسبة ألن لكل موقف مشاكله 
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 مسألة حجم العينة من األمور األساسية التي تشغل بال الباحثني بعامة واملبتدئني

 .ل املجتمع؟يد يسأل الباحث ما حجم العينة املناسبة لتمثمنهم بخاصة وق
واملنهجية لدى الباحث يف ضوء فهمه للجوانب النظرية يتقرر  حجم العينة إن

 هناك ً                                                            للبحث وكذلك يف ضوء ما يتوفر له من وقت وجهد ومال، وعموما فليس
 فقد يتطلب جداول لتحديد عدد أفراد العينة نسبة إىل املجتمع لتكون العينة ممثلة،

 :ثالثة حلول تعالج مشكلة حتديد حجم العينة هياختيار األمر يف بعض البحوث 
 . دراسة استطالعية أولية قبل القيام بالدراسة امليدانيةإجراء    1-
االستفادة من خربات الدراسات السابقة املتشاهبة حول حجم العينة وعالقتها     2-

 .باملجتمع
 .ئي يساعد يف تقرير احلجم املطلوباالستعانة بخبري إحصا    3-

 :إن فكرة العينات من حيث حجمها تقسم العينات إىل نوعني مها
 لدى بعض اإلحصائينيمفردة  30التي ال يتجاوز عدد أفرادها العينات الصغرية     1-

 .لدى البعض اآلخرمفردة   100و
 .ة مفرد100 أو 30العينات الكبرية والتي يزيد عدد أفرادها عن     2-

 ً                                                                    وعموما فالعينات الكبرية أمر مرغوب فيه يف حالة وجود عدد كبري من املتغريات
 .التي يتعذر ضبطها يف الدراسة

 
 : باآليتهاحيقق أسلوب العينات فوائد يمكن تلخيص
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 نأخذ البيانات من جزء من املجتمع ممثله له ختلص إىل أن تكو: انخفاض الكلفة    1-
 .نفقات أقل مما لو أخذت نفس البيانات بطريقة احلرص الشاملال

نواع من البحوث، األحني يقوم الباحث بتحليل البيانات يف بعض : سعة املجال    2-
 أن اختبار املعلومات إىلمما يوجه يراعى التحديد، إذ أن اإلحصاء الشامل غري عميل، 
 مماحية التي تعتمد عىل العينات ً                                        يتم بواسطة العينات خصوصا يف الدراسات املس

 .الفرصة للمزيد من التنوع والشموليتيح 
لو تم االعتامد عىل مما نتائج املتحصل عليها من العينة أكثر دقة التكون : الدقة    3-

الفرصة لتدريب الباحثني بصورة يح احلرص الشامل وذلك ألن األسلوب األول يت
 . من احلرص الشاملجيدة عىل استخدام أسلوب املعاينة أفضل

 
االجتامعية بعض األخطاء، واخلطأ العلوم يصاحب استخدام العينة يف بحوث 

بمعنى التذبذب يف احلكم، واخلطأ العيني هو الفرق بني قيم املجتمع وقيم العينة 
املسحوبة من املجتمع، ومن الصعوبة التعرف عىل كمية اخلطأ يف العينة بسبب عدم 

يضمن الباحث الدقة يف نتائج بحثه فإن لكي  و؛دار املؤرشات يف املجتمعمعرفة مق
 :األخطاء هيهذه عليه أن حيدد مصادر اخلطأ، وأهم 

-1 

 ار العينة وينشأ اخلطأ من الفروق بني أفراد العينة وأفراد جمتمعيخطأ يتصل باخت
، وقيمة )35= م  (ً    مثال قيمة الوسط احلسايب ملجتمع معنيً                    البحث فمثال لو كانت 
 .3- = 38 - 35= ، فإن خطأ الصدفة يساوي)38= س  (الوسط احلسايب للعينة هو

 :ويمكن تقدير اخلطأ بالعملية الرياضية بحساب االحتامالت، وأسبابه هي
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 .  النحيازهأوأسباب ذاتية تتعلق بانحراف الباحث عن أهداف بحثه،   - أ  
سباب خارجة عن مقدرة الباحث ألنات املطلوبة استحالة الوصول إىل البيا   -ب

 .واملبحوثني
 .عدم االستجابة من املبحوثني  -ج
 .غموض التعريفات والتصنيفات  -د
 .اختيار فرتة غري مناسبة لتنفيذ البحث  -هـ
 .عدم اختيار األساليب املثىل يف مجيع البيانات  - و
-2 

 يكون يف احلرص الشامل نفسه وينتج هذا خطأ ال يرجع إىل اختيار العينة وإنام
ر الذي اعتمد اخلطأ من عدم اختيار مفردات البحث بطريقة عشوائية أو ألن اإلطا

ً                                                        ار العينة مل يكن وافيا بالغرض، أو صعوبة االتصال باملبحوثني عليه الباحث يف اختي
 :أسبابهولذلك أو احلصول عىل االستجابات، 

 .نة لالختيار أو خطئهعدم صالحية إطار العي  - أ  
 .عدم القدرة عىل استخدام الطرق الصحيحة يف حساب التقديرات   -ب
عدم قدرة الباحث عىل احلصول عىل نسبة ملحوظة من اإلجابات، وإسقاط   -ج

 .بعض املفردات عند مجع البيانات
ً                                              اختيار بعض احلاالت شعوريا أو ال شعوريا يف العينة  -د ً. 

 
 :مكن أن نميز يف أساليب اختيار العينة اآليتي
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 :وتشمل عىل) غري العشوائية (الالاحتامليةاملعاينة : ً    أوال
 .عينة العمديةال    1-
 .العينة العارضة    2-
 .العينة احلصصية    3-

 :وتشمل عىل) العشوائية (املعاينة االحتاملية: ً      ثانيا
 .العينة العشوائية البسيطة    1-
  .العشوائية الطبقيةالعينة     2-
 .)العنقودية(العينة العشوائية ذات املراحل املتعددة     3-
 .العينة املنتظمة    4-

 :ً                                     رشحا لكل أسلوب من األساليب املشار إليهاييل وفيام 
   

طقة معينة قد يلجأ الباحث إىل اختيار عينة غري عشوائية من خالل اختياره من
لدراسة اجتاهات أفراده، وإذا كان هذا االختيار عىل أساس من اخلربة واملعرفة يف 
خصائص تلك املنطقة فهو أفضل من العشوائية والعكس صحيح، وال توجد طريقة 
إحصائية ملعرفة وقياس مدى دقة نتائج مثل هذه العينة ولذا ال تعد من الطرق اجليدة 

 : مفيدة يف الدراسات االستطالعية ومنهاللمعاينة بالرغم من كوهنا
 : العينة العمدية  1-

 تحقق يف كل منهم رشوط معينة،تيعمد الباحث باختيار أفراد العينة بحيث ال 
 ويستخدم هذا النوع من العينات عندما يكون الفرد يف وحدة كبرية ويعتمد عىل أساس

عي ور أساس موض من توافالبد احلكمة، وة الباحث وحسن تقديره وجودةخرب
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يستند إليه الباحث يف مثل هذه احلاالت، وبدون أن يتوفر لديه حمك خارجي يؤكد 
 ال يمكن قبول التعميم من نتائج بحثه وللعينة العمدية عيوب هسالمة حكمه، فإن

 :منها
 .نتائجالعدم وجود طريقة إحصائية ملعرفة وقياس دقة   - أ  

 .عدم إمكانية التخلص من التحيز   -ب
 : )يةاحلصصالعينة ( ني عينة التعي 2-

وتستخدم ني هناك نوع خاص من املعاينة العمدية يعرف بعينة احلصة أو التعي
إجراء يف دراسات التعرف عىل الرأي العام ويف مثل هذه الطريقة يقوم الباحث ب

مقابالت مع أشخاص هلم خصائص اجتامعية وتعليمية واقتصادية، داخل منطقة 
قسم ويطلب من الباحث مجع البيانات عن الرأي العام كي ُ         املجتمع يحمددة، أي أن 

ً                                                                 حيصل عىل احلصة املطلوبة من األشخاص، وال ختتار الوحدات يف العينة عشوائيا 
 :ولعينة احلصة عيوب

 .البحثانتقال األشخاص املراد استطالع رأهيم من مكان ألخر أثناء   - أ  
 .يضطر الباحث إىل االستعاضة عنهما بحث ممعدم ميل املختارين للتعاون مع ال   -ب
ً                                 تستغرق وقتا وجهدا يف حتليل املجتمع  -ج ً. 
 .ليس من السهل متثيل املجتمع  -د

 : العينة العارضة  3-
 التي يلجأ إليها الباحث يف اختيار احلاالت التي تصادفه، وهذاالطريقة وهي تلك 

 .ر مما يستخدم يف البحوثالنوع من العينات يستخدم يف التحقيقات الصحفية أكث
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 يتم اختيار العينة عىل أساس قانون االحتامالت وتسمى باملعاينة االحتاملية، وهبذه
 الطريقة نحصل عىل العينة بسحب وحدات باملعاينة املتتالية، لكل منها احتامل معروف يف

  من الوحدات فيهاة تليها، ويكون اختيار أي وحدة سحباالختيار يف السحبة األوىل أو يف
 ً                                                                           إما مستقال عن احتامل اختيارها يف السحبة األوىل أو متناسبة مع هذا االحتامل، ويعتمد

 مفردات ار لكل فرد منعىل املساواة بني احتامالت االختياختيار هذا النوع من العينات 
 .الذاتية واملوضوعية من خالل التأثريات املجتمع وإلبعاد الباحث عن النتائج املتحيزة

 : منهاالنتقاء العينة واملعاينة االحتاملية أنواعوتستخدم بعض األساليب التقنية 
 : العينة العشوائية البسيطة 1-

 املجتمع يف التمثيل من مفردات ص أمام كل مفردةيقصد بالعشوائية تساوي الفر
 جتمع لتدخل ضمن مفردات العينة يساويامليف أن  احتامل اختيار مفردة ما بالعينة، إذ 

رضوري يف احتامل اختيار أي مفردة أخرى لنفس الغرض، واالختيار العشوائي 
ما مل يكن اإلحصاء االستداليل حيث ال يمكن تعميم خصائص العينة عىل املجتمع 

م بصورة عشوائية، ومن طرق االختيار العشوائي وضع أسامء أو أرقام االختيار قد ت
املجتمع عىل أوراق متشاهبة، ووضع هذه األوراق يف كيس وخلطها متثل مفردة 

هذه الطريقة و .ستويف احلجم املقررختيار أفراد العينة منها إىل أن تً               جيدا، ومن ثم ا
تتطلب جمهود وطريقة عملية يف حالة كرب حجم املجتمع وثم االستعاضة بجداول 

ونيس، قة ومن هذه اجلداول جدول فيرش، األرقام العشوائية، ألهنا أبسط وأكثر د
 . منهالط األرقام وتسحباستخدام الصندوق الكروي حيث ختوكندال وكذلك 

، ولكنها ترتك ً       متاماالعينة العشوائية ال متثل خصائص املجتمع اخلاضع للبحثو
 .  األفراد للصدفة، وهبذا تنقص إمكانية ترسب التحيز يف اختيار العينةاختيار
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 :ة املنتظمةالعين  2-
 تعد طريقة من طرق االختيار العشوائي ولكنها ال تعطي فرصة متساوية للعينات
أو لألفراد يف الظهور، واهلدف من هذه الطريقة انتقاء أشخاص بمواصفات معينة 
ضمن جمموعة أفراد يف حماولة لتحقيق عالقة بني العينات وجمتمع الدراسة، وبذلك 

ا تكون املسافة بني كل وحدة من وحداهتا ثابتة، ولذا فإن العينة التي يتم اختياره
أطلق عليها تسمية العينة ذات الفرتات املتساوية حيث خيتار الباحث املفردة األوىل 

، ثم خيتار باقي من العينة بناء عىل اختيار عشوائي من جدول األرقام العشوائية
م العينة، بمعنى أنه إذا تقرر ً                                     أفراد جمتمع الدراسة طبقا ملا يقتضيه حجاألفراد من بني 

 من )أرقام(كان عىل الباحث أن يرتك مفردات ) 10%(كون حجم العينة بنسبة يأن 
، إىل أن يستويف عدد أفراد ) ...25، 20، 15، 10، 5 (:اجلدول العشوائي وكاآليت

عينته مع األخذ بنظر االعتبار إن اختيار الرقم األول يتوقف عىل حجم العينة، 
ً                               خيتار الرقم األول عشوائيا ما بني ) 10% (ه يف حالة ما إذا كان حجم العينةبمعنى أن

، وهكذا، ومما )1-5( يتم باختيار الرقم األول ما بني )5%(، وإذا كان حجمها )10-1(
 . )الرقم األول (يالحظ إن اختيار العينة منوط باختيار املفردات األوىل
ية بني األفراد، وإهنا تعطي نتائج هذه الطريقة تعطي عينة ذات مسافات متساو

 أدق ملتوسط املجتمع إال يف حالة ما إذا كانت الوحدات التي تكون منها العينة مرتبطة
 .ببعضها بمسافات منتظمة، ولذا توصف بأهنا شبه عشوائية، وهذه من عيوهبا

إال أهنا ال تصلح ومتتاز عن العينة العشوائية البسيطة بسهولة اختيار أفرادها، 
 يف كل البحوث وخاصة إذا كانت املجتمعات تشمل مستويات خمتلفة، الستخدامل

 .لنتائج لعدم سهولة احتساب خطأ الصدفةاوكذلك صعوبة عملية تعميم 
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 :العينة العشوائية الطبقية  3-
 ً                                                     د عينات صغرية جزئية يكون حجمها متناسبا مع جمموع مفرداتديتم فيها حتيو

تم بمقاييس إحصائية مطابقة للمجتمع تعكس ملختارة تاجمتمع الدراسة، والعينة 
 ستخدم يف حالة عدم جتانس وحدات املجتمع، وتكونه من فئات خمتلفةخصائصه، وت

 قد يكون الختالفها أثر عىل نتيجة الدراسة، وقد يكون االختيار العشوائي البسيط ال
لنتائج ومن ثم صعوبة يمثل كل األجزاء املتكون منها املجتمع مما يؤدي إىل عدم دقة ا

التعميم فيلجأ الباحث إىل اختيار عينة طبقية ممثلة للطبقات املختلفة يف جمتمع 
ً                       عشوائيا، وهذا مما يزيد بصورة منفصلة ار العينة داخل كل طبقة ويتم اختي. الدراسة

ل بكرب حجم العينة وتكون النتائج يل العينة للمجتمع ويزداد التمثيمن مقدار متث
 : أكثر دقة، ولغرض تسهيل عملية االختيار يقسم املجتمع إىلةاملستوفا

 ومستوىطبقات متجانسة لظاهرة هلا عالقة باملتغري املطلوب بحثه كنوع املهنة،   - أ  
 .لتعليما
ار حجم كل طبقة يف العينة بصورة متناسبة مع حجم الطبقة يف جمتمع ياخت   -ب

 .الدراسة
 طبقات بطريقة عشوائية، واهلدف من هذا التقسيماختيار وحدات العينة من بني ال  -ج

ً         أساسا يف إىل طبقات هو تقسيم املجتمع إىل أقسام أو فئات ختتلف عن بعضها 
 وجعل  بموضوع القياس،ترتبطخاصية معينة تكون هي موضوع القياس أو 

ً                             و طبقة أكثر تشاهبا ومتاثال فياماألفراد داخل كل قسم أو فئة أ ا داخل ه بينً
 ة تساعد عىل تقليل التباين الكيل للعينة، وذلكي كله، أي أن العينة الطبقاملجتمع

 بتقسيم وحدات العينة بطريقة جتعل التباين داخل الطبقة أقل ما يمكن، والتباين
 : خطوتنييتم اختيار العينة الطبقية العشوائية عىلوبني الطبقات أكرب ما يمكن، 
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 .مع الدراسةتمتثل بتحليل جم: األوىل  =
 تتمثل باالختيار العشوائي للمفردة داخل كل طبقة من طبقات املجتمع: الثانية  =

 .وعىل صفات جمتمع الدراسة
 :وهناك ثالث مستويات للدقة يف اختيار حجم هذا النوع من العينات هي

 

وهو أخذ عدد متساوي من مجيع طبقات املجتمع، حتى ولو اختلف عدد أفراد 
قد ال متثل هذه الطريقة أفراد العينة التمثيل املناسب وطبقة األخرى، البقة عن كل ط

 .ولذلك تستخدم بقلة
 

بحوث وعند استخدام وهو أخذ عدد يتناسب مع حجم الطبقة يف املجتمع امل  
 :طبق املعادلة اآلتيةهذه الطريقة ت
  ل ل د
  أي أن ن = ط د

   د     حيث أنط×  ن = ل د  ل 
 

 .حجم العينة ككل=  ل  
 .حجم العينة من طبقة من طبقات جمتمع الدراسة=  ل د  
 .حجم الطبقة يف جمتمع الدراسة=  ط د  
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 عددهم تالميذ إحدى املدارس والبالغإذا قام باحث بتطبيق اختبار ما عىل   : 1مثال
ميذ عىل االختبار، فوجد ً                                          طالبا، وقام الباحث بتصحيح استجابات التال1200

 :أن نتائج االختبار قد توزعت كاآليت يف جمتمع الدراسة
 ً.       تلميذا  150  الذين حصلوا عىل درجات امتياز هم

 ً.       تلميذا 200  ً                                الذين حصلوا عىل درجات جيد جدا هم
 ً.       تلميذا  300  الذين حصلوا عىل درجات جيد هم

 ً.       تلميذا  450  ذين حصلوا عىل درجات متوسط همال
 ً.       تلميذا  100  الذين حصلوا عىل درجات ضعيف هم

إن ً            تلميذا، ف400وأراد الباحث أن يسحب عينة من هؤالء يبلغ حجمها 
أعاله عدد األفراد الذين سيتم سحبهم لكل حالة من احلاالت املذكورة 

 : يكون كاآليت
 :   وبتطبيق املعادلة

  ل ل د
   أي أن ن = ط د

150 x 400   1ل د 
    العينة لطبقة امتيازحجم 50=  1200

200 x 400   2ل د 
   ً        جيد جداحجم العينة لطبقة  67=  1200

300 x 400   3ل د 
  جيدحجم العينة لطبقة  100=  1200

 
450 x 400   4ل د 

  متوسطحجم العينة لطبقة  150=  1200
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100 x 400   5ل د 

  ضعيفحجم العينة لطبقة  33=  1200
 

 يأخذ الباحث زيادة يف الدقة أثناء حتديد األحجام املختلفة للعينات االنحرافات
ختلفة، وذلك ألن حجم العينة املأخوذة من طبقة معينة يتوقف املاملعيارية للطبقات 

ً                                                                        عىل حجم الطبقة وعىل تباينها، فيكون حجم العينة كبريا إذا ما كان حجم الطبقة 
ً                                                                             ا أو تباينها كبريا أو مها معا، ويف هذه احلالة يكون حجم العينة متناسبا مع حجم كبري ً ً ً

 .ً                                 الطبقة مقربا من انحرافها املعياري
 :مثال

  فرد وقسم إىل ثالثة فئات1000 من جمتمع حجمه 200إذا كان حجم العينة الكلية 
املسحوبة وحسب االنحراف املعياري لكل فئة، فإنه يمكن حساب حجم العينات 

 :طريقة اآلتيةالمن كل طبقة بطريقة التوزيع األمثل ب
 

 :االنحرافات املعيارية للطبقات السابقة حيث أن مج ط ع =ل د   ط د ع د×   ل   

 .حجم العينة املطلوب سحبها من كل طبقة  =  ل د  
 .حجم العينة الكلية  =  ل      

 .حجم الطبقة يف املجتمع  =  ط د   
 .االنحراف املعياري للطبقة  =  ع د   

جمموع حاصل رضب االنحرافات املعيارية يف أحجام الطبقات   = مج ط ع  
 : وقد كان حجم  
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  .30   وانحرافها املعياري  500الفئة األوىل  
  .20  وانحرافها املعياري  300الفئة الثانية   
  .15  وانحرافها املعياري  200الفئة الثالثة   

 
  مج ط ع =ل د   ط د ع د×   ل   

 
30 x 500 x 200   ل د= 

12x200 + 20x300 + 30x500   =  120األوىلحجم العينة يف الفئة  

 
20 x 300 x 200   ل د= 

12x200 + 20x300 + 30x500   =50  الثانيةحجم العينة يف الفئة  

 
15 x 200 x 200   ل د= 

12x200 + 20x300 + 30x500   =20  ثالثة الحجم العينة يف الفئة 

 
 : العينة العشوائية ذات املراحل املتعددة4-

ً                                                                      إذا كان حجم جمتمع الدراسة كبريا ومن املتعذر استخدام العينة العشوائية أو 
 من األنسب االلتجاء إىل طريقة العينة ذات املراحل لك يكونالطبقية لتكاليفها، لذ

ً                                              ة جمتمع كبري نادرا ما نفكر يف استخدام العشوائية ً                           املتعددة، وعموما فعند معاين
ً                                                                            البسيطة أو العينة الطبقية، إال إذا كانت هناك قائمة بأفراد املجتمع وخصوصا إذا 

بحاجة إىل جهد يف احلصول عىل عينة ممثلة، جغرافية ً                          كان املجتمع منترشا يف مساحة 
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ً                      خمتارة اختيارا دقيقا ويف هذه احلالة يفضل أخذ عينة من جزء صغري من املجتمع  ً
موعات مناسبة كالتقسيم اإلداري تتوافر فيها العشوائية مثال ذلك تقسيم البلد إىل جم

 هكذا، ثم يتم السحب العشوائي ،لك البلد مثل األقاليم، ثم املدن، ثم الريفلذ
، ثم يسحب من )كون املدارسكأن ت (البسيط أو الطبقي من املؤسسة قيد الدراسة

سة األفراد، وهكذا، ويف هذه املراحل املتعددة من املعاينة تتغري وحدات عينة املؤس
املعاينة، وقد تكون املعاينة من مرحلتني أو ثالث مراحل، وهكذا، ولكن من املهم 
كلام زاد عدد املراحل وجب زيادة حجم العينة حتى ال تزداد حدود اخلطأ، ويف هذا 

أكرب مما يف العينة الطبقية العشوائية، وأن النوع من العينات فإن احتامل اخلطأ فيه 
 ً.              أكثر تعقيداً  اً                                   حتليل بياناهتا إحصائيا يتطلب استخدام
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تأيت صعوبة دراسة السلوك اإلنساين؛ ألنه نتاج لدوافع ومؤثرات ومشاعر 
لصعوبة تأيت بفعل تعذر وجود وسيلة وعوامل ومتغريات داخلية وخارجية، وهذه ا

أو تقنية دقيقة منتظمة متكن من خالهلا دراسة السلوك، والباحث العلمي بحاجة إىل 
حتديد الطريقة التي متكنه من مجع البيانات الختبار فروضه وحتقيق هدفه يف البحث، 

ألداة  البحوث، ويقرر اختيار اإجراءوبذلك البد من اللجوء إىل تقنيات ووسائل يف 
 يف مرحلة إعداد خطة البحث، إذ أن جراءالتي تناسب حتقيق هدفه، ويتم هذا اإل

لكل موضوع بحث أداة معينة تناسبه، وهذا ما يتطلب من الباحث اإلملام هبذه 
 املختلفة وكيفية تصحيحها وإعدادها ومزايا وعيوب ااألدوات البحثية وبأساليبه

و أن يكتسب الباحث املهارة الالزمة يف كل منها، والغرض األسايس من كل ذلك ه
 .استخدامها وتفسري املعلومات التي حيصل عليها من جراء تطبيقها السليم

 ،»االستبيان، املالحظة، املقابلة، االختبارات«ومن هذه األدوات الشائعة حتى اآلن 
 وختتلف هذه األدوات يف قدرهتا عىل قياس االستجابة، فقد يكون أحد هذه األدوات

 .قد ال تكون له القدرة عىل قياس استجابة أخرى؛ وً                         قادرا عىل قياس استجابة ما
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 وتتوقف نتائج البحوث عىل قدرة هذه األدوات يف التوصل إىل اكتشاف احلقيقة
والوصول إىل اإلجابات الصحيحة، وهذا بدوره يتوقف عىل مدى دقة تصميم 

اة وفاعليتها ومميزاهتا وعيوهبا، األداة املشار إليها، ومعرفة الباحث الدقيقة باألد
 .واخلطوات الالزمة لتصميمها والتأكد منها

 املشكلة واختيار العينة، ينتقل إىل اخلطوات حإذ بعد أن يفرغ الباحث من طر
الالحقة وهي خطوة أداة مجع البيانات، التي تنطوي عىل أمهية خاصة؛ لكوهنا تعد 

 .)1(نات عن املشكلة املبحوثةالدليل املوجه للباحث يف عملية مجع البيا

 
األداة هي الوسيلة املستخدمة يف مجع البيانات أو تصنيفها وجدولتها وهي 

 ، وهناك كثري من الوسائل التي تستخدم للحصولTechniqueترمجة للكلمة الفرنسية 
ب ً                                                                      عىل البيانات، ويمكن استخدام عدد من هذه الوسائل معا يف البحث الواحد لتجن

 .عيوب إحداها ولدراسة الظاهرة من كافة اجلوانب
: وبوجه عام يمكن تقسيم وسائل وأدوات مجع البيانات إىل قسمني، أوهلام 

 .األدوات املساعدة: األدوات األساسية، وثانيهام 
   

 .»املقابلة«االستبار     1-
 .»اءاالستخبار أو االستقص«االستبيان     2-
 .املالحظة    3-
 .االتصال التليفوين    4-

                                                   
 .187 عامر اهلاميل، مرجع سابق، صعبد اهللا  )1(
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 .البيانات اإلحصائية    5-
 .املقاييس    6-
     

 .الرسوم البيانية    1-
 .الصور الفوتوغرافية    2-
 .الفانوس السحري    3-
 .اخلرائط    4-
 .األشكال التوضيحية واهلندسية    5-
 .»، الخسينام، فيديو، تسجيل صويت« األفالم التسجيلية    6-

 
مصطلح وضعه املرتمجون العرب االختصاصيون للكلمة اإلنجليزية 

Questionnaire، وجاء باللغة العربية بمرادفات خمتلفة فمنهم من أسامه باالستفتاء 
 ً                                                                       أو االستبارة، أو االستقصاء، والبعض اآلخر باالستبيان، وأيا كانت هذه املفاهيم
والدالالت؛ فإهنا تعني استامرة حتتوي جمموعة من العبارات أو الفقرات أو األسئلة 

 .، الخً                                                           املكتوبة يتطلب اإلجابة عليها بام يراه الفرد مهام أو ينطبق عليه
فاالستبيان وسيلة أو أداة يستخدمها القائمون بالبحث يف جمال العلوم النفسية 

 أو أراء تفيد يف إثبات صحة التساؤالت واالجتامعية هبدف التوصل إىل معلومات
املطروحة حول مشكلة من املشاكل، ويتضمن االستفتاء جمموعة من العنارص أو 

عينة من أفراد املجتمع الذي يطبق  إىلوترسل ) استامرة (املفردات تكتب يف قائمة
 تالبحث يف حدوده لإلجابة عليها، ويتحدد بناء االستفتاء وفق طبيعة وحجم املعلوما

 .والبيانات املطلوب مجعها وتوافرها
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العلوم االجتامعية، فإنه علينا أن يف االستبيان كوسيلة من وسائل البحث 
، وما هو الفرق يف ؟نتساءل ما هي حقيقة هذا املصطلح، وما هو مفهومه ومدلوله

وما اخلصائص ، ةاهبة له كاستامرة املقابلاملدلول بينه وبني املصطلحات األخرى املش
دور يف مما ي تم اإلجابة عىل هذه األسئلة وغريها؟، وستواملميزات العامة لالستبيان

ذهن طالبي البحث العلمي من طلبة الدراسات اجلامعية األولية والدراسات العليا 
 .املتقدمة واألبحاث

ء قائمة من األسئلة تعد بشكل جيد ملعرفة أرا« االستبيان بأنه Goodيعرف كود 
، بينام يعرفها روميل وباليني )1(»ومعتقدات واجتاهات اآلخرين نحو موضوع معني

Rumell & Balline أداة جلمع البيانات املتعلقة بموضوع بحث حمدد عن طريق « بأنه
جمموعة من « فيعرفه بأنه Best، أما بيست »استامرة جيري تعبئتها من قبل املستجيب

 . »ن األفراد لإلجابة عنها وإعادهتا بعد استكامهلااألسئلة يمكن أن ترسل إىل عدد م
 عبارة هيرى إبراهيم أبو لغد ولويس كامل مليكه أن االستبيان يف أبسط صور

عن عدد من األسئلة املحددة يرسل عادة بالربيد إىل عينة من األفراد ويطلب إليهم 
ً                                     ال يتطلب األمر رشطا شفهيا مبارشا أو تفواإلجابة عنها كتابة،  ً ً                   سريا من الباحث، إذ ً

 .»استامرة استبيان«طلق عليها وتطبع بأوراق يتكتب األسئلة 
االستبار «ويبدو أن هناك ثالث مصطلحات للتعبري عن استامرة االستبيان هي 

، ويعرف بأنه أحد الوسائل الفنية للعمل امليداين الذي يستخدم ملالحظة »الشخيص
 املدلول« يل املالحظات أو االستجوابات، وسلوك الفرد أو اجلامعة واستجواهبم وتسج

                                                   
 كوهني ولورانس مانيون، مناهج البحث يف العلوم االجتامعية والرتبوية، ترمجة كوثر كوجك  ووليم لوسني  )1(

 .208ف، ص 1990تاررضوس عبيد، الدار العربية للنرش والتوزيع، القاهرة، 
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، أما ف تعريفه عن تعريف أبو لغد ومليكة، اآلخر هو االستبيان، وال خيتل»الثاين
جمموعة من األسئلة يتم استجواب «املصطلح الثالث فهو االستخبار، ويعرف بأنه 

 ابة ويسجل استجاباته عىل تلك األسئلة بواسطة الباحث من خالل إجااملفحوص فيه
 ، وال يوجد اختالف بني» عىل استامرة األسئلة إجابات منهإىلالشخص املراد الوصول 

ً                                                                     هذه من حيث صياغة األسئلة وترتيبها ترتيبا منطقيا متصال باملشكلة موضوع  ً الدراسة، ً
 .»أما املفهوم اآلخر فهو االستبيان وال خيتلف يف تعريفه عن التعريفات السابقة

 وسيلة من وسائل مجع البيانات« يد ياسني االستبيان بأنهويعرف مجال زكي والس
لربيد أو ً                                                             تعتمد أساسا عىل استامرة تتكون من جمموعة من األسئلة ترسل بواسطة ا

م اختيارهم ملوضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل إجاباهتم تسلم إىل األشخاص الذي ت
 .»راد، ويتم كل ذلك بدون مساعدة الباحث لألفةدرعىل األسئلة الوا

 يتبني أنه يعترب مرادف لكلمة استامرة البحث فهو (Good)ومن تعريف كود 
لديه عبارة عن استامرة حتتوى عىل جمموعة من األسئلة توزع عن طريق الربيد أو 
يملؤها املبحوث حتت أرشاف الباحث، بينام يالحظ بأن مفهوم استامرة البحث 

 .»ل الباحث أو متأل يف حضورهعبارة عن خطة أو استامرة متأل من قب«فلديه 
 االستبيان واستامرة«ويفرق وليام جود وزميله بولوهات بني املصطلحات الثالث 

 إىل الوسيلة التي تستخدم للوصول و أن االستبيان هم، فلدهي»البحث ودليل املقابلة
 .أجوبة ألسئلة معينة بشكل استامرة يملؤها املستجيب بنفسه

جمموعة من األسئلة التي توجه ومتىل عىل األفراد أما استامرة البحث فتعني 
لإلجابة عليها من قبل املقابل يف موقف املواجهة الشخصية مبارشة، وأن صورة 

 .تشابه يف كثري من اخلصائص مع استامرة االستبيانتاستامرة البحث 
أما دليل املقابلة فإنه جمموعة أو قائمة من النقاط أو املوضوعات التي جيب أن 
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يها املقابل خالل مقابلته للمبحوث، ويف هذه احلالة يسمح بيشء من املرونة فيام يغط
 .)1(يتعلق باألسلوب والرتتيب واللغة التي يمكن للمقابل أن يوجه هبا أسئلته للمبحوث

 هو عبارة عن جمموعة من األسئلة تعد هً                             وعموما؛ فاالستبيان يف أبسط صور
ً                                إعدادا حمددا وترسل بواسطة الربيد  أو تسلم باليد إىل أشخاص خمتارين لتسجيل ً

ً                                                                        إجاباهتم عىل صحيفة األسئلة الواردة ثم إعادهتا ثانيا ويطلق عليه البعض يف هذه 
احلالة كلمة استخبار ويتم كل ذلك بدون معاونة من الباحث لألفراد سواء يف فهم 

 .)2(األسئلة أو تسجيل اإلجابات عليها
ابة عليها يف الصحف واملجالت والتلفزيون وقد تنرش األسئلة املطلوب اإلج

ليجيب عليها األفراد ويرسلوهنا إىل اهليئة املرشفة عىل البحث، ويطلق عىل االستبيان 
ً                                                                     املرسل بالربيد أو املنشور يف الصحف واملجالت باالستبيان الربيدي، متييزا له عن 

توزيعه ومجعه من االستبيان غري الربيدي الذي يتوىل فيه الباحث أو أحد متدربيه 
 .املبحوثني

 وقد ترتاوح استامرة االستبيان من قائمة صغرية لألسئلة إىل عدد من الصحائف،
 .مفتوحة النهائية أوً                                                           وختتلف أيضا من ناحية نوع األسئلة مبارشة أو غري مبارشة أو مقفلة 

ً                                                                   إذا؛ فاملقصود باالستبيان، جمموعة أسئلة تدور حول موضوع معني تقدم لعينة 
تاج إىل  هذه األسئلة بشكل واضح بحيث ال حت األفراد لإلجابة عليها، وتعدمن

 .)3(ً                              رشح إضايف وجتمع معا يف شكل استامرة

                                                   
ن، عمر حممد التومي الشيباين، مناهج البحث االجتامعي، منشورات املنشأة الشعبية للنرش والتوزيع واإلعال  )1(

 .253-357ص . ف،  ص1971طرابلس،
 األردن، -سامي عريفج وآخرون، مناهج البحث العلمي وأساليبه، دار جمدالوي للنرش والتوزيع، عامن   )2(

 205ف، ص1984
 172 عامر اهلاميل، مرجع سابق، صعبد اهللا  )3(
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 لقد أبدى أغلب العلامء يف أواخر القرن الثمن عرش وأوائل القرن العرشين، عن

 اإلنساين، وأدركواعدم رضائهم عن كفاية وقدرة الطرق التجريبية يف دراسة السلوك 
بالطفولة والشباب، ومن قصور هذه الطرق يف اإلجابة عن كثري من األسئلة املتعلقة 

 لقصور تلك الطرق والوسائل التجريبية يف بني هؤالء العامل ستانيل هول وأتباعه،
إىل مما دعا دراسة املظاهر السلوكية عند اإلنسان، وكذلك دراسة احلياة االجتامعية، 

طرق ووسائل أخرى، ومن بني هذه الوسائل جلمع البيانات هو االستبيان بالتفكري 
ً                               ارا واسعا منذ ذلك الوقت، وال يانتشالذي شهد  ً                           تل مركزا بارزا حتى الوقت حيزال ً ً

 .احلارض من بني وسائل مجع البيانات يف جمال األبحاث النفسية والرتبوية واالجتامعية
لباحثني، والسيام يف املجتمعات الصناعية، لقد تنامى استخدام االستبيان بني ا

ونال من اهتامم احلكومات واهليئات الصناعية والتجارية، إذ بواسطته يتم مجع 
 ً                                                                     بيانات تساعد عىل وضع ختطيط سليم لرباجمها، واستخدم أيضا يف البحوث االجتامعية
، )1(كوسيلة مساعدة يف مجيع البيانات عن الظواهر االجتامعية القابلة للقياس

، )2(ة واإلعالمالسياسجماالت ً                                            ويستخدمها أيضا املهتمون بقياس الرأي العام يف 
 . وغريها، والصحة، واإلسكانوالتجارة، والصناعة،

وعىل الرغم من أن االستبيان يشرتك مع املقابلة يف الكثري من اخلصائص 
نها مميزاته  التي ينفرد هبا عن اآلخر، وأن لكل مهواملميزات؛ فإن لكل منها خصائص

ً                                                                            التي يتفوق به عىل اآلخر، ومما يمتاز به االستبيان عن املقابلة بأنه ال يتطلب جهودا 
من ً                                                       ا تتطلب املقابلة، وأنه يمكن تطبيقه غالبا عىل أعداد كبرية ه أقل ممونفقات

 .يف وقت واحداملبحوثني 
                                                   

 .208 عامر اهلاميل، مرجع سابق، صعبد اهللا  )1(
 .89ف، ص 1984البحث يف العلوم السياسية، وكالة املطبوعات، الكويت، كامل املنويف، مناهج وطرق   )2(
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أنه وسيلة توفر معلومات مهمة ، إال ه األداةرغم االنتقادات املوجهة هلذ
 .للباحثني وله بعض املزايا والعيوب

 
يتميز االستبيان بأنه يمكن أن يصل إىل أفراد ينترشون عىل رقعة واسعة من     1-

األرض ولذلك ال تفرض عىل الباحث قيود عن طريق وسيلة مجع البيانات كام 
 .)1(حيدث يف الوسائل األخرى

ً                                                   عىل معلومات من عدد كبري من األفراد بأقرص وقت قياسا إىل يمكن احلصول     2-
 .الوسائل األخرى

يساعد االستبيان يف احلصول عىل بيانات حساسة أو حمرجة، ففي كثري من     3-
األحيان خيشى املبحوث إعالن رأيه والترصيح به أمام الباحث، أما إذا أتيحت 

 .)2(يل برأيه بصدق ورصاحةله الفرصة كام هو احلال يف االستبيان فإنه يد
تتوفر لالستبيان ظروف التقنني أكثر مما تتوفر لوسيلة أخرى، وذلك نتيجة     4-

 .للتقنني يف األلفاظ وترتيب األسئلة وتسجيل اإلجابات
 .يتيح االستبيان فرصة جيدة للتوفري يف عدد مساعدي الباحثني    5-
 . اجلهد واملالأنه كأداة أقل وسائل مجع املعلومات كلفة يف    6-
 ً                                                                        يعترب الباحثني املعلومات املتوافرة عن طريقة االستبيان موضوعية قياسا إىل أدوات    7-

أخرى خللوه من اإلشارة إىل اسم املستجيب مما يشجعه عىل إعطاء معلومات 
 .موثوقة وصحيحة

                                                   
 .180مصطفي عمر التري، مرجع سابق، ص  )1(
 .350 حممد حسن، مرجع سابق، صطعبد الباس  )2(
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ً                                    يوفر وقتا كافيا للمستجيب للتفكري يف     8- فعه إىل جابة مما يقلل الضغط عليه ويداإلً
 .التوثيق يف معلوماته

عتمد عىل التقرير الذايت للفرد موضوع االستبيان من أبرز الوسائل التي تيعترب     9-
 الدراسة، أي تعتمد عىل ما يذكره الفرد املبحوث عن خرباته وإدراكاته واجتاهاته
ودوافع سلوكه ومشاعره وأسباب سلوكه وغري ذلك من األمور التي يمكن أن 

 .هايسأل عن
 .متتاز أسئلته وفقراته بالتنظيم والرتتيب والتقنني فهي واحدة بالنسبة للجميع    10-
 يعتمد يف وصوله إىل املبحوثني بطرق غري مبارشة كالربيد، وجييب املبحوثني عليه    11-

 .بدون مساعدة من الباحث
 .ابةيوجه إىل املبحوثني بشكل مكتوب ويطلب منهم اإلجابة عىل أسئلته كت    12-

 

رد  يفقد الباحث اتصاله الشخيص بأفراد الدراسة، وهذا حيرمه من مالحظة    1-
 ً.                                                        فعل األفراد، واستجاباهتم ألسئلة البحث وخاصة إذا كان بريديا

كثري من املصطلحات والكلامت حتمل أكثر من معنى ملختلف األفراد وهذا حيد     2-
 ك فرصة للتأكد من فهم الفرد للسؤال واملصطلحاتمن قيمة االستبيان، إذ ليس هنا

 .والكلامت الواردة فيه
ال يمكن استخدام االستبيان يف جمتمع غالبية أفراده ال جييدون القراءة والكتابة،     3-

 .ولذلك ال يصلح كوسيلة جلمع البيانات يف مجيع املواقف
 لة حمددة، إذ ال يمكن توجيهمل استامرة االستبيان عىل أسئتيف كثري من األحيان تش    4-

 .الكثري من األسئلة املطولة لألفراد يف الرد عليها وفق اهتاممهم يف التدقيق يف كتابتها
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ً                                                                          قلة العائد من االستامرات املرسلة بريديا مما يؤثر عىل اختيار العينة وبالتايل عىل     5-
 .ضعف الثقة يف النتائج

 .)1(جابات األفراد والتحقق منهاال يمكن للباحث التأكد من صدق است    6-
ال تتيح هذه الوسيلة الفرصة للباحث ليحاور أفراد العينة لتوضيح املقصود     7-

 .)2(باألسئلة أو تشخيصه عىل اإلجابة ومالحظته
ً                                                                  نظرا ألن االستبيان يعتمد عىل القدرة اللفظية، فإنه ال يصلح إال إذا كان     8-

 .)3(لمني بالقراءة والكتابةاملبحوثني مثقفني أو عىل األقل م
 حينام يكون هدف االستبيان دراسة االجتاهات واآلراء الشخصية، فإن االستبيان    9-

 .قد ال يؤدي الغرض املطلوب
 .تتأثر استجابات أفراد العينة بطريقة وضع األسئلة    10-
عل مع وجود فروق بني املستجيبني يف كثري من اجلوانب كاملؤهل واخلربة والتفا    11-

موضوع االستبيان واملستجيبني ليسوا بنفس الكفاءة واخلربة واملعلومات التي 
 .يتم تقديمها وترتبط باخلربات اخلاصة هلم

قد ال تتوفر الدوافع ومستوى اجلدية لدى املستجيبني، فيجيبون عن األسئلة     12-
 .بترسع وعدم االهتامم

اإلدراك تي ت دقيقة لقصور عملقد ال يتمكن املستجيب من إعطاء استجابا    13-
 .والتذكر لدى املستجيب

                                                   
 .269عمر التومي الشيباين، مرجع سابق، ص  )1(
 .181مصطفي عمر التري، مرجع سابق، ص  )2(
 .351بق، ص حممد حسن، مرجع ساطعبد الباس  )3(
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 .قد ال يستطيع املستجيب التعبري اللفظي عن أفكاره وانطباعاته بدقة    14-
 ً.                                      إظهار املستجيب نفسه بشكل مقبول اجتامعيا    15-
يميل أغلب الناس يف التأخر يف الرد، وإن معظم الناس يفضل الكالم والتعبري     16-

 .ر من الكتابةعن نفسه أكث
 اءعنها واالستغنتقبل اإلجابات يف االستبيان عىل أهنا عالقة هنائية فال يمكن الرجوع     17-

عن اإلجابات الغامضة أو املتناقضة خاصة عند عدم كتابة اسم املبحوث، وهذا 
 .يتطلب عناية يف إعداد األسئلة ويف صياغتها وكتابتها

 
ستبيان جيد حيقق اهلدف الذي يعد من أجله فالبد من األخذ للتوصل إىل بناء ا

 : بنظر االعتبار الرشوط التي عىل ضوئها تعد استامرة االستبيان وهي 
 . االستبيان وتسهم نتائجها يف تقدم البحثاأن تكون هناك مشكلة هامة يعاجله    1-
 .اضحة وسهلةأن تكون تعليامت االستبيان حول كيفية اإلجابة عن األسئلة و    2-
 .أن تكون األسئلة مرتبة من السهل إىل الصعب ومن العام إىل اخلاص    3-
 .ً                                                             أن يكون االستبيان وفقراته خمترصا بقدر ما تسمح به املشكلة املدروسة    4-
 .أن تكون اللغة والعبارات املستخدمة يف االستبيان واضحة وبسيطة وحمددة    5-
ومنظم حيقق األهداف املطلوبة من خالل مجع أن تصاغ األسئلة بشكل دقيق     6-

 .املعلومات التي يسعى الباحث إليها
ً                                                                            أن يبتعد حمتوى االستفتاء عن األسئلة التي تسبب ضيقا أو إحراجا لدى أفراد العينة    7- ً. 
 .االبتعاد عن األسئلة التي ال أمهية هلا، أو أهنا هامشية أو التي حتتمل أكثر من معنى    8-
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اة الوقت املتوفر لدى أفراد العينة، واالبتعاد عن األسئلة املطولة والكثرية مراع    9-
 .العدد التي تؤدي إىل العزوف عن اإلجابة عنها

ً                                                                 جيب أن يأيت االستبيان متامشيا وحمققا ألهداف حمددة هي أهداف البحث الذي     10- ً
 .يتخذ من االستبيان وسيلة جلمع بياناته

 ً                                                  تبيان عىل األقل يف بعض أجزائه شيئا من العمق الذي حيملجيب أن يتضمن االس    11-
 .)1(املستجيب عىل التفكري والتفاعل

أن تكون األسئلة االستبيانية يف حدود املعقول حتى ال تثري ملل املبحوث وترصفه     12-
 .عن التعاون مع الباحث

 .لة االستبيانيةمراعاة املستوى الثقايف والتعليمي للمبحوثني عند صياغة األسئ    13-
تطبيقه ما أعيد ذا أن تتوفر يف االستبيان قدر اإلمكان صفة الثبات التي جتعله إ    14-

ثانية يأيت بنفس النتائج واملعلومات، وكذلك صفة الصدق التي جتعله يقيس ما 
 .)2(قصد الباحث منه أن يقيسه

 
ة وتقعد بعدد من الرشوط واملواصفات التي ينبغي أن توجه األسئلة االستبياني

تساعد عىل نجاح الباحث يف مجع املعلومات والبيانات واحلقائق امليدانية، وتشجع 
املبحوث عىل اإلجابة عىل األسئلة املطروحة أمامه، بعد فهمها وإدراك أبعادها 

 من خاةاملتوواستيعاب مفاهيمها العلمية، وال يستطيع الباحث الوصول إىل النتائج 
بحثه امليداين، وضامن تعاون املبحوث معه واتساق مراحل بحثه بعضها مع البعض 
 ً                                                                    اآلخر خصوصا اتساق مرحلة تصميم االستامرة االستبيانية مع مرحلة حتديد وختطيط

                                                   
 .272عمر التومي الشيباين، مرجع سابق، ص   )1(
 .274املرجع نفسه، ص  )2(
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طبيعة ومضمون أهداف البحث ومرحلة تبويب البيانات اإلحصائية دون االنتباه إىل 
 بالرشوط العلمية لتي يطرحها يف استامرته مما يتطلب التقيدوأبعاد األسئلة االستبيانية ا

 :اآلتية 
 ينبغي أن تكون األسئلة االستبيانية متعلقة بموضوع البحث وال خترج عن إطاره    1-

 .ومضامينه العلمية بأية صورة من الصور
ً                                                                 البد أن يكون عدد األسئلة املطروحة يف االستبيان معقوال ومشجعا للمبحوث     2- ً

 . ىل التعاون مع الباحثع
 أن ال تكون األسئلة غري متفرعة ومتشعبة ألن تفرعها وتشعبها ال يشجع املبحوث    3-

 .عىل اإلجابة عليها وجيلب امللل والضجر والتذمر عنده
أن تكون األسئلة خالية من املصطلحات الفنية واملفاهيم العلمية التي يتداوهلا     4-

 .العلامء واملخصصون
بلغة بسيطة وسلسة بحيث يفهمها كل خمتص ومكتوبة ن تكون األسئلة مرنة أ    5-

وغري خمتص، واألسئلة املكتوبة بلغة صعبة ومعقدة فإن املبحوث ال يفهمها وال 
 .يدرك مضموهنا، وتكون بذلك اإلجابة مبهمة ومشوشة ال تفي بالغرض

 .التشويشأن تكون األسئلة قصرية ومركزة وواضحة بعيدة عن الغموض و    6-
ً                                                     أن تكون األسئلة متعلقة الواحدة باألخرى نظاميا وعقالنيا    7- ً. 
 .عرب عن وحدة واتساق املوضوعً                               أن تكون األسئلة متسلسلة علميا ت    8-
 .أن تكون األسئلة معربة عن أفكار ومضامني وأجزاء املوضوع الكيل املبحوث    9-
 . بني فكرتني أو أكثرأن يدور السؤال حول فكرة واحدة، فال جيمع    10-
 .أن تكون لغة السؤال يف مستوى من يستجيب إليه    11-
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 .أن ال توحي صياغة السؤال إىل إجابة معينة    12-
 .بتعد صياغة السؤال عن العموميات واخلصوصيات املحرجة واالستفزازية تأن    13-
 .جتنب األسئلة ذات صيغة النفي أو نفي النفي    14-

 
 :توقف عىل اع أو تصنيفات خمتلفة لالستبيان تهناك أنو

   
 :وتنقسم إىل نوعني رئيسيني مها 

  :االستفتاء اللفظي  1-
 :ويعتمد هذا النوع من االستبيان عىل اللغة املكتوبة ويضم اآليت

 :  االستبيان املفتوح-أ
ك للمستجيب حرية التعبري عن آرائه بالتفصيل، مما هو ذلك االستبيان الذي يرت

 يساعد الباحث بالتعرف إىل األسباب والعوامل والدوافع التي تؤثر عىل اآلراء احلقائق
 التي استجاب هلا املبحوث بحرية تامة ويف ضوء إطاره املرجعي دون حتديده بإجابات

ته واخللفية التي بنى إجابته توفر له الفرصة يف الكشف عن دوافعه واجتاهاحمددة، إذ ت
 .عليها

 يف هذا النوع من االستبيانات فاملبحوث له مطلق احلرية بذكر أية معلومات يعتقد
 بأهنا متعلقة بالسؤال مهام كانت طبيعتها وأغراضها، ومن أمثلة األسئلة املفتوحة التي

 :يمكن طرحها اآليت 
 ؟ل وقت فراغكما هي أنشطة الفراغ والرتويح التي متارسها خال  =
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 ؟ما هي مواقفك اجتاه الدراسات العليا يف داخل البلد  =
 ؟ما رأيك يف اإلعالم العريب  =
 ؟ما موقفك من نظام العوملة  =

ففي مجيع هذه األسئلة املفتوحة يعطي املجال للمبحوث باإلجابة عليها بحرية تامة 
روحة، ومن فوائد وذكر أية معلومات مناسبة تتفق مع أبعاد ومضامني األسئلة املط

 :أو مزايا األسئلة املفتوحة اآليت 
 .ال تقيد املبحوث بحرص إجاباته ضمن إطار حمدد من قبل الباحث    1-
 .يتمتع املبحوث بحرية كاملة إزاء احلقائق واملعلومات التي يود ذكرها    2-
 .مالئم للمواضيع املعقدة    3-
 .يعطي معلومات أكثر دقة    4-
 .ادسهلة اإلعد    5-
تزويد الباحث بالتفسريات والتعليقات والرشوحات عن من يتمكن املبحوث     6-

 .األسئلة املطروحة
خذ أو املساوئ  فإن هناك مجلة من املآوعىل الرغم من فوائد األسئلة املفتوحة

 : منها،تتصف هبا
املبحوث للكتابة عن رأيه بشكل مفصل ألسباب عدة منها الوقت والقدرة فتور     1-

 . وغري ذلكيةتعبريال
 .مكلف من حيث الوقت واجلهد    2-
 . حتليل االستجابات الواردة من املبحوث وتبويبها وتصنيفهاةبوصع    3-
 .ائمني ليس لدهيم دالالت وأطر لتوجيه أفكارهمهترك املبحوثني     4-
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ار ه يف موقف اختيصعوبة تدوين مجيع املعلومات الواردة من املبحوث، مما جيعل    5-
 .للمعلومات وهذا ما جيعله قد يصيب أو خيطئ يف االختيار

ً                                                                      صعوبة ترميز املعلومات وتوصيفها وتكمميها ملعاجلتها إحصائيا وحتليلها علميا    6- ً. 
 : االستبيان املغلق  -ب

وهو االستبيان الذي يعد يف صورة قائمة من األسئلة خاصة بموضوع البحث 
فتوح والدراسات السابقة وخربة الباحث، مجعت فقراته من خالل االستبيان امل

وهذه األسئلة تصاغ بشكل تكون استجاباهتا حمددة حسب طبيعة امليزان الذي 
أية تعليامت يصمم له كأن جييب بنعم، أو ال، أو بموافق، ال أدري، غري موافق، أو 

 .طلب اختيار اإلجابة املناسبةأخرى خاصة بامليزان ت
خيتار املبحوث من إذ قيد أو املقفول أو حمدد اإلجابة ً                        ويسمى أيضا باالستبيان امل

موافق، « أو يقول »نعم أو ال«بني اإلجابات املحددة بكتابة بعض اجلمل كأن يقول 
 .)  û  ( أو خطأ)  ü  ( وغري ذلك أو يضع عالمات»غري موافق، ال أدري

ل، ونة بجانب السؤادويف كثري من األحيان تكون فئات اإلجابات املحتملة م
أمي،  (وما عىل املبحوث إال اختيار اإلجابة كأن يسأل املبحوث عن حالته التعليمية

 .)يقرأ ويكتب، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعي
ً                             مسبقا، ويعتمد يف هذا التحديد تها واألسئلة املغلقة هي التي حيدد الباحث إجاب

 ن البحث، واملبحوثعىل أفكار الباحث وخربته وأغراض البحث، والنتائج املتوخاة م
بعد قراءته للسؤال املغلق والتعرف عىل إجاباته املحددة يؤرش عىل اجلواب املحدد له 

ً                                                        يتالءم مع ظروفه وأفكاره وميوله واجتاهاته، وغالبا ما ترمز بام من قبل الباحث 
التي وضعها الباحث لكي تسهل عملية تبويبها وحتويلها ئلة ساإلجابات املختلفة لأل

 .ام ويمكن حتليلها والتعليق عىل نتائجها النهائيةإىل أرق
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 واإلجابات املوضوعة من الباحث جيب أن تكون شاملة بحيث تنطبق مع أفكار
 . واملهنيةوظروف ومواقف مجيع املبحوثني مهام كانت خلفياهتم االجتامعية والثقافية

 :ولالستبيان املغلق فوائد عدة أو مميزات منها
 احلصول عىل معلومات وبيانات أكثر مما يساعده عىل معرفة يساعد الباحث يف    1-

 .العوامل والدوافع
ً                                                                سهولة اإلجابة عليها من قبل املبحوثني وال تتطلب وقتا طويال من املبحوث    2- ً. 
 .االقتصاد يف الوقت وقلة التكاليف املالية    3-
 .سهولة تفريغ املعلومات والبيانات املستحصلة من املبحوثني    4-
سهولة تبويب املعلومات والبيانات امليدانية املستحصلة وحتويلها إىل أرقام ووضعها     5-

 .يف جداول إحصائية
ً                                                         وضوح حتليل اجلداول واألرقام حتليال إحصائيا، وجيعل البحث حتليلي    6-   بعيد عنً  اً

 .الوصف واخليال واالنفعال
 : منها،ن عليها بعض املأخذفإ، ً                   فضال عن هذه الفوائد

 تقيد إجابات املبحوثني باإلجابات التي يريدها الباحث، وهذه قد ال تكون حقيقية    1-
 .دور يف ذهن املبحوثار وانطباعات توال تعرب عن أفك

 .قد تكون النتائج املتوصل إليها مصطنعة وال تعرب عن احلقيقة    2-
كولوجية والقيمية ال تستطيع األسئلة املغلقة يف الكشف عن احلياة الذاتية والسي    3-

 .للمبحوثني
 .عدم إمكان الكشف عن الدوافع التي أدت باملبحوث لإلجابة هبذه الصيغة    4-
 .عدم االرتقاء يف الوصول إىل معلومات كافية يف نفس املجال وبعمق    5-
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 .دون صعوبةاملبحوث يف إدراك معاين األسئلة قد ال يستطيع     6-
 .غناءها باآلراءاكلة املطروحة وقد ال يستجيب املبحوث للمش    7-
 :املفتوح - االستبيان املغلق   - ج

تكون هذا النوع من االستبيانات من أسئلة مغلقة يطلب من املبحوث اختيار ي
اإلجابة املناسبة هلا، وأسئلة أخرى مفتوحة تعطي احلرية يف اإلجابة، ويستعمل هذا 

العمق والتوسع، وتتميز بأهنا النوع عندما تكون املشكلة صعبة ومعقدة حتتاج إىل 
 .أكثر كفاءة يف احلصول عىل املعلومات، وأهنا تعطي املبحوث فرصة إلبداء رأيه

 :)املصور ( االستبيان غري اللفظي  2-
ً                                                                 هو االستبيان الذي يقدم للمبحوثني متضمنا فيه األسئلة عىل شكل رسوم أو 

نها اإلجابات التي يميل إليها، ً                                              صور بدال من العبارات املكتوبة خيتار املبحوث من بي
ويعترب هذا النوع من االستبيانات أداة مناسبة جلمع البيانات، ويستخدم مع األطفال 

 دي القدرة عىل القراءة بوجه خاص، وتكون تعليامته شفهية،وأو الكبار األميني أو حمد
الستبيان يقوم املبحوث باالختيار من بني الصور، ومن أهم مميزات هذا النوع من ا إذ

اللفظي  تقليل مقاومة املبحوث لالستجابة، وتصور مواقف قد ال ختضع بسهولة للتعبري
تضمن  تالواضح، وال خيلو من العيوب إذ يقترص استخدامها عىل املواقف التي

 تقنينها وخاصة حينام تكون الصور ريزها وفهمها، وأنه من العسيخصائص يمكن متي
 .للكائنات البرشية

     

أما بالنسبة للشكل أو الصورة التي يمكن أن تأخذها أو تأيت عليها أسئلته 
 :يمكن تقسيمه إىل
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 : استبيان مبارش   2-
لحصول عىل حقائق واضحة ورصحية مثل وهو الذي يكون أسئلته منصبة ل

 . ذلكالسؤال عن السن، احلالة الزوجية، املستوى التعليمي، املهنة، وما إىل
 : االستبيان غري املبارش   2-

كون من أسئلة يمكن من خالل اإلجابة عليها استنتاج البيانات توهو الذي ي
أسئلة من خالل ً                                                         واملعلومات املطلوبة، فمثال معرفة درجة التكيف االجتامعي للفرد 

مبارشة وبواسطة هذه األسئلة يستدل عىل وجود التكيف االجتامعي من عدمه، غري 
، هل تزور ؟، هل يضايقك االنفراد والعزلة يف حياتك؟ هل لديك أصدقاء:مثل

 .)1(، الخ؟جريانك

 
 :توجد طريقتان لتوزيع االستبيان عىل عينة الدراسة مها

-1 

وتسمى باالستبيان الربيدي وهو الذي يرسله الباحث بالربيد فيحصل عىل 
 .نات املطلوبة بأقل جهد ويف أقرص وقت ممكنالبيا

يلجأ الباحث إىل هذا األسلوب يف التوزيع يف حالة ما إذا كان جمتمع دراسة مل 
ً                                                                        يكن حمصورا ضمن منطقة جغرافية حمددة، فيقوم الباحث بإرسال استبيانه بالربيد، 

 ل مظروفليه من خالل إرسا يضمن إعادة االستبيان إويف هذه احلالة عىل الباحث أن
لألرقام عليه الطابع الربيدي وعنوانه وأن يضع أرقام لالستبيانات ورصد جوائز 

                                                   
 .360عمر حممد التومي الشيباين، مرجع سابق، ص  )1(
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 االتصال الفائزة بالقرعة، ومن مزايا هذه الطريقة توفري الوقت واجلهد واملال وإمكانية
إال أن هذه الطريقة ال تضمن احلصول عىل الردود ألسباب . بأكرب عدد من املبحوثني

املبحوث وعدم رغبته باإلجابة، وتأخر اإلجابة أكثر من الالزم، عديدة منها إمهال 
وأن الفاقد من االستبيانات قد يؤدي إىل تغري النتائج، وال يمكن احلصول عىل عينة 

 .)1(ممثلة من البيانات الواردة
-2 

موضوع عينته وهذا يعني أن يقوم الباحث بتوزيع االستبيان بنفسه عىل أفراد 
 .الدراسة من أجل اإلجابة عليه بشكل مبارش، ويقوم الباحث بنفسه من مجع االستبيانات

ً                                                                       وهلذه الطريقة مزايا عدة منها وجود الباحث شخصيا مع املبحوثني مما يضفي أمهية 
الثقة والتعاون أجواء وجدية يف نظر املبحوثني الستامرة االستبيان وموضوعه، وبناء 

 ة، وسهولة توضيح بيانات االستبيان وأسلوب اإلجابة ومعرفةبني الباحث وأفراد العين
 .ردود فعل املبحوثني

 
يتصف االستبيان النموذجي بالسامت التي يتصف هبا القانون اجليد كالوضوح 

 األخطاء وعدم الغموض، والعمل بطريقة متسقة، وجيب أن تقلل طريقة تصميمه من
 يف ملء البيانات، ولذلك يمر إعداد استامرة االستبيان بعدة املحتملة للمشرتكني

 :)2(مراحل وهي

                                                   
 .349 حممد حسن، مرجع سابق، ص طعبد الباس  )1(
 .130لوسني كوهني ولورانس مانيون، مرجع سابق، ص  )2(
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إعداد مسودة االستامرة أو القائمة األولية لألسئلة وهبذا الصدد عىل الباحث 
 :ةاآلتيوفق االعتبارات أن يراعي مضمون األسئلة وشكلها، وكلامهتا وتنظيمها، 

د حمتوى األسئلة يف ضوء املعلومات املراد احلصول عليها، يتم حتدي: املضمون    1-
 . بدورها تتوقف عىل املشكلة أو الفروض املراد اختيارهاهوهذ

من حيث الشكل فهنا له نوعان من األسئلة أحدمها يطلق عليه اسم : الشكل    2-
 .األسئلة املفتوحة واألخرى يطلق عليها األسئلة املقيدة

 من هحث الذي مل يتحر الدقة يف اختيار كلامت األسئلة فإنالباإن : الكلامت    3-
املتوقع أن جتئ ردود املبحوثني قارصة عن اختيار فروض البحث وهناك مجلة 

 .)1(من القواعد العامة ينصح بمراعاهتا لدى وضع األسئلة
 ويف هذا الصدد فإن االستامرة االستبيانية اجليدة تتكون من ثالثة أجزاء: التنظيم    4-

 :هي
 .التعريف هبدف البحث وأمهيته واجلهة التي جيري البحث من اجلها  - أ  

أسئلة البيانات األساسية وهي تشري إىل معلومات عامة عن املبحوثني    -ب
 تشمل البيانات الشخصية مثل السن، والنوع، واملستوى التعليمي، املهنة،

 .وما إىل ذلك
 بحث وهذه متثل صلب املوضوع،األسئلة ذات العالقة بمحتوى موضوع ال  -ج

فيفضل وضع األسئلة العامة خاصة ويف حالة وجود أسئلة عامة وأخرى 
 .ثم اخلاصة، والسؤال املفتوح قبل املغلق

                                                   
 .92كامل املنويف، مرجع نفسه، ص  )1(
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 :ق ذلك عن طريقني مها ً                                  لة االستبيان ومراجعتها فنيا، ويتحقدراسة أسئ

 هلم نخصصني يف املوضوع والذيمناهج البحث واملت: عرض املسودة عىل خرباء    1-
 .يف بناء االستبيانات ويف تطبيقهاجتارب عملية 

الرضوري للباحث بعد تصميمه ؛ إذ من ويل لالستبيان االختبار األإجراء    2-
ً                  مبدئيا عىل نطاق اعىل نطاق واسع أن جيرهبتطبيقها االستبيانية وقبل  لالستامرة
 .ات التي حيصل عليها عينة استطالعية ويفحص االستجابضيق عىل
 

 إعداد استامرة االستبيان يف صورهتا النهائية والبدء يف توزيعها عىل األفراد املبحوثني،
فبعد االنتهاء من مجيع اخلطوات السابقة تكون استامرة االستبيان جاهزة لالستخدام 

الشكل، ترتيب ( حيث األبعادتها ، وعىل الباحث مراجعهامع مراعاة قواعد تطبيق
 .)األسئلة، املضمون، املظهر

 

متابعة استامرة االستبيان لضامن أعىل نسبة ممكنة من الردود ولضامن أعىل نسبة 
 .جيب مراعاة مظهر االستبيان، ووضوح الكلامت وترتيب حمتوى االستبيان، وردودم

 
االستبيان مراعاة قواعد مهمة يف أثناء بنائها وهذه يتطلب إعداد أو بناء استامرة 

 :القواعد هي 
ً        وقتا ااالنتباه إىل قرص فقرات االستامرة وعدم تطلبهبوتتمثل : قواعد عامة    1-
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 اوخلو األسئلة من الغموض واإلهبام والسطحية، وأن تتمثل باجلاذبية وهلً      طويال 
 ترتبط بمشكلة البحث وحتقق بظروف املبحوثني وحياهتم االجتامعية وأن عالقة
 . وأن تكون تعليامته واضحةأهدافه،

وتتمثل بشكل عام بجمل قصرية ذات معنى وبعبارات : قواعد صياغة األسئلة     2-
 .واضحة وبعيدة عن اإلحيائية واالستفزاز واحلرج

ويف هذا الصدد رضورة التأكد من صدق :  بصدق االستجابةصلةقواعد ذات     3-
من املبحوثني بوضع أسئلة خاصة ألجل ذلك من خالل معرفة االستجابات 

 .، الخمدى صدق االستجابة ودقته
 .وقد سبق أن تم التطرق هلا: قواعد متعلقة برتتيب األسئلة     4-

 وبعد أخذ الباحث هذه اجلوانب بنظر االعتبار فعليه أن يضع خطة إلعداد استامرة
 : االستبيان؛ كاآليت

 :االستبيانحتديد أهداف : ً    أوال
ترمجة أهدف البحث إىل أسئلة معينة متضمنة داخل االستامرة لتحقيقها   - أ  

 .والكشف عن جوانبها
األسئلة  أمهية إىل إليه باإلحياء استثارة الدافع لدى املبحوث لالستجابة   -ب

 .املتضمنة يف االستامرة
تحديد مشكلة حتديد البيانات املطلوبة ومصادرها ووسائلها؛ وذلك ب  ً:  اـــثاني

د البيانات يدان عنارصها، ونوع منهجية البحث وحتالبحث بوضوح، وبي
 .املطلوبة، وحتديد أنسب الوسائل جلمع البيانات

 .بدئية لالستبيانتصميم الصورة األولية أو امل   ً:  اـــثالث
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 ً.                              أسئلة االستبيان ومراجعتها فنيادراسة    ً:  اــرابع
ومدى مالءمته للمشكلة ته يان؛ ملعرفة صالحيار القبيل لالستبباالخت   ً:      خامسا

 ناتموضوع الدراسة، ومعرفة كفاية االستامرة من حيث الشكل وكتابة البيا
 .تعبئتهاالالزم لووضوحها، ومعرفة الوقت 

 .إعداد استامرة االستبيان يف صورهتا النهائية وتوزيعها عىل األفراد املبحوثني   ً:      سادسا
 .يانات االستبيان وجدولتها واختصارهامراجعة وتفريغ ب   ً:  اـسابع
 .تفسري البيانات الواردة نتيجة التطبيق واستخالص الدالالت املختلفة منها   ً:  اــثامن

 
عند تطبيق االستامرات عىل املبحوثني؛ يوجه الباحثني إىل مراعاة االعتبارات 

 :)1(والقواعد اآلتية
 .التعاونيلتمس من املبحوثني يرشح فيها هدف البحث والبدء بمقدمة موجزة     1-
 .اختيار الوقت املناسب للمبحوث    2-
 .ف مع املبحوثنيلإشاعة جو األلفة وعدم التك    3-
 .تسجيل الردود بنفس الكلامت التي نطق هبا املبحوث    4-
 .لكي ال يوحي باإلجابة؛ -ال يمكن رشح السؤال للمبحوث     5-
 .االستبيانفقرات حول بحوثني ل يف حمادثات مع املجتنب الدخو    6-

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .97-98ص.كامل املنويف، مرجع سابق، ص) 1(
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ُّ                                   تعد املقابالت الشخصية واالستفتاءات  والوثائق من األدوات  »االستبيانات«َُ
تي يمكن استخدامها للحصول عىل بيانات تتعلق ببعض احلوادث والوقائع، وهذا ال

صحيح حينام نحتاج إىل معلومات عن حياة املفحوصني الشخصية، وكذلك 
األحداث املاضية، يف حني حينام تكون املالحظة املبارشة ممكنة يفضل استخدامها 

يقة عرضية أو ارجتالية، عىل غريها من األدوات، وال يمكن للباحث أن يالحظ بطر
وإنام البد أن يعرف بالتحديد ما الذي يركز انتباهه عليه، وكيف يسجل ما يراه وما 

 .)1(يسمعه وما حيسه بدقة تامة
تعد املالحظة أداة من أدوات البحث العلمي هلا أمهية يف مناهج البحث بعامة، 

ثها، واملالحظة كأداة وبواسطتها يمكن احلصول عىل املعلومات والبيانات املراد بح
 العلمي، فقد يلجأ إليها املؤرخ والفلكي والطبيبالبحث تستخدم يف خمتلف جماالت 

  .نثروبولوجي، واملريب واملدرساألوواجليولوجي 

                                                   
 .421بولد فان دالني، مرجع سابق، صديو  )1(
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واملالحظة كأداة قد تكون عابرة منظمة وهي قليلة القيمة وينقصها الضبط 
ً                          دف إىل حتقيق هدف معني مسبقا  بيد أن املالحظة املنظمة الدقيقة، والتي هت،العلمي

ات الطولية ً                             وتستخدم املالحظة أيضا يف الدراس. كمالحظة فرد ما يف موقف سلوكي
 ال تكون عىل مستوى واحد من الدقة يف ضوء القائم بإجرائها واملستعرضة، وهي

املالحظ، وتعتمد أداة املالحظة عىل قابلية الفرد حيث تتطلب دراية وخربة من جانب 
 . وتسجيل املعلومات واالستفادة منهام هبا وقدرته عىل الصرب واالنتظارالقائ

واملالحظة العلمية أساسية بالنسبة للبحث العلمي ألهنا توفر أحد العنارص 
اجلوهرية للعلم وهي احلقائق، واملالحظة نشاط يقوم به الباحث خالل املراحل 

لتي تساعده عىل حتديد املشكلة املتعددة التي يمر هبا يف بحثه، فهو جيمع احلقائق ا
 وذلك عن طريق استخدامه حلواس السمع، والبرص، والشم، واإلحساس والتذوق،

دالئل أو املؤرشات التي متكنه لوكذلك يكتشف عن طريق املالحظة التغطية املاهرة ل
دى هلا، وعندما جيري الباحث جتربة صمن بناء حل نظري ملشكلة البحث التي يت

وصل إىل دليل قد يؤيد هذا احلل، فإنه يقوم مرة أخرى بمالحظات ينشد منها الت
يعتمد عىل املالحظة أن ً                                                     دقيقة، فلكي يظل الباحث دائام عىل الطريق الصحيح، فعليه 

البحث حتى يصل إىل التأييد أو الرفض النهائي للحل املقرتح للمشكلة التي من بداية 
 .)1(يعاجلها

 
 :ن التعريفات قدمت من الباحثني واملعنيني منهاهنالك جمموعة م

أن يوجه الباحث حواسه وعقله إىل طائفة خاصة من الظواهر «أن املالحظة هي   =
 لكي حياول الوقوف عىل صفاهتا وخواصها سواء أكانت هذه الصفات واخلواص

 .»شديدة الظهور أم خفيه حيتاج الوقوف عليها إىل بعض اجلهد
                                                   

 .83املرجع نفسه، ص  )1(
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 حاول هبا التحقق من السلوك الظاهرينالوسيلة التي «ظة بأهنا املالحويعرف جود   =
 خمتلف الظروفيف لألشخاص وذلك بمشاهدهتم، بينام هم يعربون عن أنفسهم 

واملواقف التي اختريت لتمثل ظروف احلياة العادية أو متثل جمموعة خاصة من 
 .»العوامل

املعلومات وهي النواة األداة األولية جلمع « حممد طلعت عيسى بأهنا هاويعرف  =
 واملالحظة يف أبسط .التي يمكن أن يعتمد عليها للوصول إىل املعرفة العلمية

 .»التي هي عليهااحلال صورهتا هي النظر إىل األشياء وإدراك 
يرتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشري إىل فإنه ً                        أما معنى املالحظة اصطالحا 

مكن الباحث من مما ياملعلومات بواسطتها أداة من أدوات البحث العلمي، يتم مجع 
ه فهي تعني االنتباه املقصود واملوجه نحو ضاإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فرو

سلوك فردي أو مجاعي بقصد متابعته ورصد تغرياته لتمكني الباحث بذلك من 
 .)1(وصف السلوك فقط، أو وصفه وحتليله أو وصفه وتقويمه

االنتباه إىل ظاهرة أو حادثة معينة أو يشء ما « أهنا ويمكن تعريف املالحظة عىل
  .)2(»هيدف للكشف عن أسباهبا وقوانينها

 
ً                      لت كثريا يف معظم الكتب  أو تصنيفها من املوضوعات التي فصأنواع املالحظة

 .التي تناولت املالحظة سواء ما كتب منها باللغة العربية أو ما كتب باللغة اإلنجليزية

                                                   
 .406صالح بن محد العساف، مرجع سابق، ص  )1(
ذوقان عبيدات وآخرون، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، الطبعة السادسة، دار الفكر للطباعة   )2(

 .153ف، ص1998 األردن، -والنرش والتوزيع، عامن 
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 :وقد قسم العلامء املالحظة إىل أنواع منها
 يقوم الباحث فيها بمالحظة الظواهر واألحداث: املالحظة البسيطة غري املضبوطة    1-

مفيد ً                                                                 كام حتدث تلقائيا يف ظروفها الطبيعية دون إخضاعها للضبط العلمي، وهذا 
 األحداثيف الدراسات االستطالعية التي هتدف إىل مجع البيانات عن الظواهر و

 .لدراستها بعمق
هي املالحظة العلمية التي تتم يف ظروف خمطط هلا ومضبوطة : املالحظة املنظمة    2-

ً                                                                      ضبطا علميا دقيقا وختضع لدرجة عالية من الضبط بالنسبة للمالحظ وحتدد فيه  ً ً
 .ظروف املالحظة كالزمان واملكان

 :ً              وصنفت أيضا إىل
احث بمالحظة سلوك معني من خالل اتصاله إذ يقوم الب: املالحظة املبارشة    1-

 .مبارشة باألشخاص أو األشياء التي يدرسها
إذ يتصل الباحث بالسجالت والتقارير واملذكرات التي : املالحظة غري املبارشة    2-

 .أعدها اآلخرون بغية مالحظة مضموهنا
 :إىلعىل أساس حدودها  توصنف

 لدى الباحث تصور مسبق عن نوع وخاصة عندما يكون: املالحظة املحدودة    1-
 .املعامالت التي يريد مالحظتها، أو عن نوع السلوك الذي ينوي مراقبته

وتستخدم من قبل بعض الباحثني وخاصة عندما يروم : املالحظة غري املحددة    2-
الباحث بدراسة مسحية للتعرف عىل واقع الظاهرة قيد الدراسة، أو جلمع 

 .اهرة ما أو يشء ماالبيانات واملعلومات عن ظ
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 :ً             وصنف أيضا إىل
ونعني باملالحظة الفردية تنفيذ الباحث عملية املالحظة بنفسه : املالحظة الفردية    1-

 .دون معاونة يف مالحظة الظاهرة أو السلوك املراد دراسته
ويقوم بإجرائها أكثر من فرد واحد، تبنى عىل أساس تعاون : املالحظة اجلامعية    2-

لباحثني يف مراقبة الظاهرة قيد الدراسة أو السلوك املدروس، فبذلك عدد من ا
م مالحظتها من ميع، وجتمع البيانات التي تيتم تسجيل املالحظات من قبل اجل

) التباين (ً                                                          الفريق وتوحد وتناقش معا فيام بعد ملعرفة مدى التشابه واالختالف
 .)1(يف املالحظات التي تم تسجيلها من قبل أعضاء الفريق

 :وصنف علامء املنهجية املالحظة وأسلوهبا إىل
 : املالحظة باملشاركة 1-

 يف هذا النوع من املالحظة يقوم الباحث الذي جيري املالحظة أو القائم باملالحظة
ً                                                                     باملشاركة يف املوقف املالحظ، ويكون دور الباحث املالحظ عضوا مشاركا يف اجلامعة، ً 

ألمور إىل مشرتك يف احلوادث أو أنشطة السلوك فيتحول املالحظ من جمرد مراقب ل
 حبة بني املالحظاملالحظ، ويتطلب هذا النوع من املالحظة تكوين األلفة والتعاون وامل

نشاط اجلامعة قوم بمالحظتها، واملشاركة يف نشاطها، وأن املشاركة يف واجلامعة التي ي
 عىل البيانات احلصولً                                                جيعل موقف املالحظة طبيعيا وغري مصطنع، ويتيح للمالحظ 

واملعلومات، ولكن قد ينسى الباحث املالحظ نفسه، ويقع بخطأ التوحد واالندماج 
العاطفي مع املجموعة مما يؤثر يف موضوعيته، وكذلك يؤدي إىل خطا التسجيل 
والنسيان وعدم قدرته من استخدام أدوات التسجيل أثناء مشاركته لعدة أسباب 

م اكتشاف أمره، ولذلك فإنه قد يتعرض لألخطاء املؤثرة منها انشغاله يف دوره وعد
                                                   

 .99-100ص.وأنور حسني، املرجع السابق، صعزيز حنا داود   )1(
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، وكذلك حماولته للتسرت وعدم اإلفصاح عن اهلوية، وأن هذا )1(عىل نتائج البحث
العمل منايف للمبدأ األخالقي يف البحث العلمي الذي يقتيض الوضوح، ويبدو أثر 

 .هذا بشكل واضح عندما يكتشف بقية األعضاء تسرت املالحظ
 بني املالحظة باملشاركة الكاملة واملالحظة باملشاركة )بورك وكول(ز وقد مي

اجلزئية وأوردا بأن املالحظة باملشاركة الكاملة تقتيض من الباحث املالحظ أن يكون 
 يف املالحظة غري واضح وخاف عىل هً                                     أحد أعضاء املجال املالحظ متاما ويبقى دور

 .بقية أعضاء املجال
 ة اجلزئية فالباحث املالحظ يشارك يف جمال املالحظة ويساهمأما املالحظة باملشارك

مع بقية أعضائه ولكن هويته واضحة وهدفه معروف لدى مجيع أعضاء اجلامعة يف 
املجال املالحظ، واملالحظة باملشاركة اجلزئية ال تعني أن يكون املالحظ بمعزل عن 

 كنه من فهم وإدراك الظاهرةبقية األعضاء وإنام يشاركهم يف املالحظة للدرجة التي مت
 .)2(املراد مالحظتها

 :املالحظة غري املشاركة  2-
 الباحث املالحظ دور املشاهد بالنسبة للظاهرة أو احلدث موضوع اويلعب فيه

املشاهدة إذ يقوم بالنظر واالستامع إىل موقف اجتامعي معني دون املشاركة الفعلية 
 .رة موضوع البحثً                                   فيه واملالحظ هنا يكون بعيدا عن الظاه

فالباحث يف هذا النوع من املالحظة يكون جمرد مراقب ملا حيدث من الظواهر أو 
 السلوك أو التفاعل، وبذلك فإنه ال حيدث عملية تفاعل بني املالحظ وأعضاء اجلامعة،
وقد يؤدي وجوده إىل تغيري يف نمط السلوك والترصفات لكونه حالة استثنائية غريبة 

                                                   
 .99املرجع نفسه، ص  )1(
 .409صالح بن محد العساف، مرجع سابق، ص  )2(
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، )1(وقف وبذلك ال يتوصل إىل املكامن احلقيقية للظاهرة املدروسةعن الظاهرة وامل
 هذا النوع من املالحظة فقد يقوم إجراءعني املالحظ عىل حتقيق ووهناك وسائل ت

ختباء وراء شاشة برصية يستطيع من خالهلا أن يرى األشخاص الذي الالباحث با
ته، وقد يقوم برصد جتري عليهم عملية املالحظة دون أن يتمكن هؤالء من رؤي

دون ) فيديو ( بتصويرها وتسجيلها عىل أرشطة تسجيل مرئيان يقومً               الظاهرة آليا ك
 من حيث قلة تهابقاعلم املالحظني، وواضح أن هذا النوع من املالحظة متتاز كام س

تأثري املالحظ عىل توجيه وتعديل السلوك املالحظ، فاملالحظة بدون مشاركة تكمن 
ً                                                      الباحث من أن يالحظ السلوك كام حيدث فعال يف الواقع بصورة ميزهتا يف متكني

 . )2(طبيعية دونام أي تأثري خارجي
 :وهناك من الباحثني واملختصني من صنفوا املالحظة إىل

 .املالحظة املضبوطة وغري املضبوطة    1-
 .املالحظة املشاركة وغري املشاركة    2-
 .املالحظة الفردية واجلامعية    3-
 .املالحظة املنهجية    4-

 ويالحظ أن هذا التنوع الذي حدد يف معظم كتب مناهج البحث يمكن أن يرجع
 إىل الفروق يف اللفظ دون املعنى، فقد يعرب أحدهم بعبارة مالحظة مقصودة ومالحظة

 املنظمة آخر باملالحظة البسيطة واملالحظةعند غري مقصودة ويعرب عن املفهوم نفسه 
 .وهكذا

                                                   
 .99عزيز حنا داود وأنور حسني، مرجع سابق، ص  )1(
 .410صالح بن محد العساف، املرجع السابق، ص  )2(
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يلزم لنجاح املالحظة بعض الرشوط التي تساعد الباحث للتوصل إىل حقائق 

 :موثوقة وعىل درجة مقبولة من الكفاية وهي
 :Attentionاالنتباه   1-

هو عملية معرفية ورضورية للمالحظة الناجحة ومتييز االنتباه بوجود حالة 
 واالنتباه عملية .قائع أو الظروفهتيؤ عقيل يامرسه الفرد حتى يتمكن من إدراك الو

انتقائية بالرضورة، فاالنتباه الدقيق أمر رضوري الكتساب املعلومات عن الظاهرة 
 .املنتبه إليه، وأن العنرص الذايت حيكم عملية االنتباه، فهو حمكوم باملدة واملدى

ويمكن تدريب الفرد عىل تنمية عملية االنتباه حتى يتم إدراك الظواهر بدقة، 
 .ً                                                 وعىل األخص حينام ال يكون االنتباه مركزا عىل موضوع واحد

 :Perception اإلدراك  2-
اإلدراك عملية معرفية عن طريقها ينتقل العامل اخلارجي إىل عقل اإلنسان عن 

 بعضها سمعي واآلخر لفظي والثالث Imagesً                            طريق احلواس وتصبح باملخ صورا 
يف النصفني ) القرشة الدماغية (وم املخبرصي والرابع مليس واخلامس شمي، ثم يق

 .الكرويني بتأويل هذه الصور أو تفسريها بالنسبة للمتلقي
 وقد حيدث خلل يف اإلدراك أو ما يسمى خداع احلواس كخداع البرص، وكذلك

اخلربة املتباينة اليشء املدرك وي  ذنفرديالقد يتأثر اإلدراك باخلربة املاضية كإدراك 
 مع أن املدرك يشء واحد، ولكن خربات الفردين املتباينة تلوث بطريقتني خمتلفتني

 .عملية اإلدراك لدى كل منها
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 :وتتطلب املالحظة من املالحظ األخذ بعني االعتبار الرشوط اآلتية
أن عملية املالحظة العلمية منظمة ومضبوطة ومنضبطة فهي ليست عشوائية     1-

 .شكلةوال فوضوية وال تقوم عىل أساس سؤال أو م
 .أن املالحظة العلمية موضوعية بعيدة عن التحيز    2-
 .ً                                  املالحظة العلمية جيب أن يكون خمططا هلا    3-
ً                                                      املالحظة العلمية تتطلب مالحظا مهيأ للمالحظة مدربا عليها    4- ًً. 

 تتمثل برسية ،وهناك رشوط أخرى البد من مراعاهتا لضامن نجاحها منها عام
 الشخصية اصول عليها، واملوضوعية والبعد عن الذاتية واألناملعلومات التي يتم احل

 التجربة، ويف تفسري املالحظ إجراءوخاصة يف تسجيل وتفسري السلوك املالحظ يف 
 واخلربة والتدريب، وكذلك الشمولية يف مالحظة عينات متنوعة من السلوك املراجع

بت اسلوك املتكرر أو الثبام يغطي اجلوانب املختلفة، وقدرة الباحث عىل انتقاء ال
 . ومتييزه عن السلوك اخلارجي أو الطارئتهً                    نسبيا واالهتامم بمالحظ

 
صعوبة مالحظة بعض الظواهر واملشكالت كالسلوك اجلنيس أو غريها، ولذا     1-

 .يفضل استخدام أساليب أخرى كاملقابلة أو االستفتاء
 .وضوعية والدقيقة عن أية ظاهرة عن طريق املالحظةصعوبة التوصل إىل البيانات امل    2-
التفاعل اإلنساين واالجتامعي وذلك من خالل أثر املالحظة يف بعض املواقف تأثري     3-

 .يتم مالحظتهاالتي 
ً                                        إدراك املالحظ سلوك األفراد إدراكا خاطئا،     4- قد يعود ذلك إىل حتيزه أو تعصبه وً

 .الشخيص وخلربة سابقة
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 .ل ما بني وصف ما يالحظ من السلوك وتفسريهة الفصصعوب    5-
 .صعوبة إعداد أدوات حتقق له احلصول عىل البيانات املوضوعية عن ظاهرة ما    6-
حاجة املالحظة إىل وقت طويل جلمع املعلومات، وبذلك فإن عامل الوقت قد     7-

 .يلزم الباحث إىل اخذ عدد حمدد من األفراد أو املواقف
 الباحث عىل املالحظني ملالحظة موقف قد يعرض البحث خلطأ التحيز اعتامد    8-

 .وذلك بسبب االختالف يف اإلطار الفكري هلم

 
ً                                                               هناك بعض األخطاء يقع هبا الباحث املالحظ يف كثري من األحيان شعوريا أو 

 :ً              ال شعوريا منها
 :خطأ اهلالة  1-

حظ عن الفرد موضوع املالحظة وذلك حني يتولد انطباع مسبق لدى املال
 .)1(فيتأثر يف تقديره هبذه الصورة املسبقة املكونة لديه

فقد يقوم أحد الباحثني بمالحظة بعض املدرسني للتعرف عىل بعض الصفات 
وتقديرها مثل التعاون واإلخالص يف العمل وامليل إليه، والعطف عىل التالميذ إىل 

 ألن لديه أراء مسبقة عن هؤالء املدرسني فإن ً                                غري ذلك من الصفات املعنوية، ونظرا
 .هذه اآلراء قد تكون بمثابة هالة

 :خطأ التقدير  2-
وذلك بنزعة املالحظ واجتاهه إىل املستويات األعىل يف التقدير، ويعرف امليل يف 

                                                   
  .101عزيز حنا داود وأنور حسني، املرجع السابق، ص  )1(
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مثال ذلك ما حيدث عندما  )1(التقدير نحو املستويات األعىل للمقياس بخطأ التأهل
رس تقدير كفاءة املدرسني الذين يعملون حتت امن مدراء املديطلب إىل عدد 

إرشافهم فإن هؤالء املدراء ينزعون إىل املستويات األعىل يف التقدير، مما جيعل الغالبية 
 .العظمى من املدرسني حتظى بتقديرات عالية

 :خطأ التداخل  3-
ً           أخرى سلبا وذلك عن طريق تأثري أحد املتغريات التي تم مالحظته يف متغريات 

 . ً         أو إجيابا
 :خطأ امليل نحو املتوسط  4-

وذلك عن طريق ميل املالحظ إىل التقدير نحو املتوسط وعىل األخص عندما 
متتلكه احلرية يف تقدير السلوك أو الظاهرة املدروسة، وبالرغم مما طرح أعاله فالبد 

 : من يقوم باملالحظة منهاامن التحذير من بعض األخطاء قد يقع هب
 .الطريقة التي ينظر هبا إىل الظاهرة والتي قد تتأثر باجتاهاته ومفاهيمه  - أ  

طريقة تفكري الباحث ونوع األسئلة التي يريد اإلجابة عنها مما يؤثر يف طريقة    -ب
حتليله للمعلومات ونتائج دراسته، وما قد يتوصل إليه من استنتاجات وقواعد 

 القصور العلمي، وهناك أخطاء تتعلق وقوانني عامة، وهذا ما يسمى بأخطاء
 .بدرجة التذكر يف حالة اعتامد الباحث الذاكرة يف تسجيل املعلومات واسرتجاعها

  غري صادقة أو خمالفة للقواعدتأخطاء التحليل التي تنتج عن استخدام افرتاضا  -ج
 .العلمية املتفق عليها

                                                   
 .419محد العساف، مرجع سابق، صصالح بن   )1(
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ىل إعداد استامرة تكون دليل الباحث يف مالحظاته حتتاج املالحظة بصفة دائمة إ

وأدائه يف مجع املعلومات وتسجيلها، ولذا فعىل الباحث الذي يروم استخدام هذه 
ن بناء استامرة املالحظة تتم إملام بكيفية تصميم االستامرة، وإاألداة أن يكون عىل 
 :وفق الرشوط اآلتية

 راد مالحظته، وتعد االستامرة يف ضوء النظريةنظرية تتعلق بطبيعة السلوك املي تبن    1-
املتبناة ويتم ذلك باستعراض الدراسات السابقة الستخالص اإلطار النظري 

 . الفروض وصياغة حمتوى االستامرةوحتديد
 التأكد من أن عنارص أو فقرات االستامرة معربة عن املواقف السلوكية أو الظواهر    2-

حث عىل وصف السلوك موضوع املالحظة املحددة يف الدراسة تعني البا
 ً.                وتشخيصه موضوعيا

 إجراء جتريب أويل للتأكد من سالمة ومالئمة االستامرة للموقف املالحظ، وإجراء    3-
التغيريات املطلوبة يف ضوء هذه الدراسة االستطالعية، ويف ضوء ذلك فإن 

 :إعداد استامرة املالحظة يتم وفق اخلطوات اآلتية
 .اهلدف الذي يسعى الباحث للوصول إليهحتديد   - أ  

 .حتديد وتشخيص اجلهات أو األفراد التي ستخضع للمالحظة   -ب
 .حتديد الوقت املطلوب للقيام بعملية املالحظة  -ج

حتديد نوع السلوك أو الوحدة السلوكية املطلوب انتباه املالحظ إليها من بني     4-
 .املبحوث لرصدهاأنامط سلوكية متعددة وما له صلة باملوضوع 

حتديد الغرض من املالحظة فقد تكون املالحظة لواحد أو أكثر من األغراض     5-
 :اآلتية
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وصف الواقع املالحظ برصد أنامط السلوك ومقدار تكراره دون تفسريه   - أ  
 .أو تقويمه

حتليل السلوك املالحظ بالربط بني السلوك الظاهر ومؤثر آخر غري واضح    -ب
 .ىل أن يسلك هذا السلوكأدى بالشخص إ

تقويم السلوك املالحظ بالربط بني السلوك الظاهر ومؤثر آخر غري واضح   -ج
 .أدى بالشخص إىل أن يسلك هذا السلوك

ً                                                          تقويم السلوك املالحظ ملعرفة قيمة ذلك السلوك باحلكم عليه طبقا   -د
 .ملقياس تقدير خيتاره املالحظ

ً                                  ستامرة املالحظة تبعا الختالف الغرض من تصميم استامرة املالحظة وختتلف ا    6-
 .املالحظة

تدريب املالحظ بعد االنتهاء من ممارسة وإعداد االستامرة يتعني عىل الباحث أن     7-
  املالحظة يف مواقف وجماالت مشاهبة للموقف الذي سيجريإجراءيتدرب عىل 
 .فيه املالحظة

 إجراءملالحظ من قدرته عىل  املالحظة وتسجيل املعلومات بعد تأكد اإجراء    8-
 .املالحظة وصالحية استامرة املالحظة التي صححها

 
 مالحظته إجراءللمالحظة العلمية طرق يمكن للباحث استخدامها من أجل 

 :ومن أهم هذه الطرق اآليت
 .املشاهدة من مكان احلدث ذاته    1-
 .قريباملراقبة من مكان جماور أو     2-
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 .)يرى وال يرى(املشاهدة عن طريق شاشة ذات اجتاه واحد يف الرؤيا     3-
 .املالحظة باملشاركة    4-
 .املشاهدة بمساعدة األجهزة الكهربائية    5-

 
 :ات املالحظة تتمثل باآليتإجراءإن أبرز 

 اده وحتديد املعلوماتاإلعداد وهذا يتضمن التخطيط والتحديد املسبق للسلوك وأبع    1-
بدقة ومعرفة أهداف املالحظة وجتهيز األدوات الالزمة وحتديد الزمان واملكان 

 .الذي تتم فيه املالحظة
 .ً                                                  الزمان بحيث حيدد لضبط الوقت وأن يكون كافيا إلجرائها    2-
 .املكان وهو أمر رضوري حلصول املالحظة    3-
 .، الخ عينات السلوك التي تالحظإعداد دليل املالحظة ويفيد يف حتديد    4-

 
تستخدم أساليب عدة لتسجيل املالحظة، وكل أسلوب يتوقف عىل أهداف 

 :الدراسة واإلطار النظري الذي بنيت يف ضوئه استامرة املالحظة ومن هذه األساليب
عىل يالحظه  ال وضع درجة أمام الظاهرة أو السلوك الذي يتم مالحظته أو    1-

 .،  أو بطاقات املالحظة)1(ويطلق عليه اسم قوائم املراجعةموذج حرصي ن
سجل جمموعة تإن بطاقات املالحظة توضع لتسهيل عملية تسجيل البيانات، و

                                                   
 .101املرجع السابق، ص    )1(
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املحددة بعناية والتي تتعلق باملشكلة، وجتمع ) العوامل املالحظة (من الفقرات
ة تكتب فيها ن أمكن ذلك، ويرتك بعد كل فقرة مسافة للمالحظإيف فئات 

كلامت وصفية قليلة أو يبني وجود أو غياب أو تكرار حدوث الظاهرة رقميا، 
وعىل الباحث عدم إغفال أي دليل يتعلق باملشكلة، وأن هذه الوسائل متيل ألن 

 .)1ً(        موحداً  اجتعل املالحظات موضوعية ومتكن من تصنيف البيانات تصنيف
 يرتبط بكل هدف من وحدات ويقوم املالحظ بكتابة أهداف املالحظة وما

) x(سلوكية متوقعة يف االستامرة، ثم يالحظ السلوك ويوضع درجة معينة مثل 
أمام الوحدات السلوكية التي تسلك وهكذا يستمر يف وضع اإلشارات، وإذا 

 .)2(تكرر سلوك وحدة ما، يكرر املالحظ وضع اإلشارة أمامها بقدر تكرارها
 .املراد دراستها وتقويمه وفق معيار معنيتقدير السلوك أو الظاهرة     2-
 .تسجيل عدد املرات التي تالحظ السلوك أو الظاهرة يف فرتة زمنية حمددة    3-
وضع مقاييس التقدير لتسجيل تقريرات لألداء أو السلوك وفق مستويات التقدير     4-

  بطاقاتأوقوائم املحددة يف استامرة املالحظة من قبل الباحث يف كراسة أو 
، فوق املتوسط، متوسط«املالحظة، إذ يوضع أمام كل وحدة مقياس تقدير ثالثي 

 .»ً                                    ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، غري مقبول «"يس مثل ا، أو مخ»دون املتوسط
ومما يالحظ أن الباحثني الذين يستخدمون مقاييس التقدير قد هيملون أو 

مما يؤثر عىل نتائج ملء يتعرضون للوقوع يف بعض األخطاء عن قصد أو غري قصد 
االستامرة وبالتايل تؤدي إىل أن تكون االستنتاجات غري سليمة وال يمكن االعتامد عليها 

 .وتعميمها
                                                   

 .422صالح بن محد العساف، مرجع سابق، ص  )1(
 .418 ص-416املرجع نفسه، ص  )2(
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يتطلب القيام باملالحظة دراية وخربة من جانب املالحظ، وقد يؤدي عدم 

حظة، ومن ثم التقويم التدريب الكايف وعدم مراعاة الثقة إىل عدم املوضوعية يف املال
 .السليم

 :ولكي يتم ضبط مواقف التدريب عىل املالحظة يراعى اآليت
 :املناقشة مع املالحظني حول موضوع الدراسة وذلك    1-

 .بالعناية بدراسة استامرة املالحظة ورشح كل مفردة منها  - أ  
 .بمناقشة ما يتم مالحظته وكيفية التسجيل ملا يالحظون   -ب
 .اه إىل سلوك املالحظني أثناء قيامهم باملالحظةباالنتب  -ج

 تطبيقي ويتم يف كل إجراءاألداء الفعيل ألسلوب املالحظة ملدة من الزمن لغرض     2-
عملية تدريب عىل املالحظة مناقشة ما تم، وما قد يقع من األخطاء، ومن ثم يتم 

ار مرجعي متفق توضيح اإلجيابية والسلبية حتى يتم التوصل إىل رؤية مشرتكة وإط
 اإلقالل من التفاوت يف التسجيل ومن ثم يتأكد من دفعليه من املالحظة هب

صالحية املالحظني للقيام بأسلوب املالحظة، وكذلك يتم التأكد من مراجعة 
 .)1(هافياستامرة املالحظة ومدى كفاية املفردات املضمنة 

وقف الذي سوف جتري شبه امليعرض تسجيل بالصورة أمام املالحظني ملوقف     3-
فيه املالحظة، ويطلب من املالحظني تسجيل املعلومات عىل استامرة املالحظة، 

 .)2(ثم يقوم بالتعليق عىل املالحظة وتوضيح ما يستوجب توضيحه

                                                   
 .102عزيز حنا داود وأنور حسني، مرجع سابق، ص  )1(
 .421صالح بن محد العساف، مرجع سابق، ص  )2(
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والتدريب عىل املالحظة يتبع نفس القواعد عند التدريب عىل أي وجه من أوجه 
 ل يف بادئ األمر بوعي وجهد إىل أن يتحولالنشاط األخرى، حيث يتعني عىل املرء العم

ً                                                                        النشاط تدرجييا عن طريق املزاولة إىل يشء تلقائي ال شعوري، ويصبح عادة مألوفة، 
ن مالحظة املواقف املعقدة بدقة أمر صعب للغاية ولذلك يقع القائمون باملالحظة إ

يشء ما غري وعي منهم، وتضمن املالحظة الفعالة مراقبة بعادة يف أخطاء عديدة 
 ملتوتقدير أمهيته بإرجاعه إىل يشء آخر مالحظ أو معروف من قبل، ولذلك فهي تش

 . اإلدراك احليس والعنرص الذهني:عىل عنرصين يف آن واحد
 ومن املستحيل مالحظة كل يشء ولذلك يتعني عىل املالحظ تركيز أغلب اهتاممه

 االنتباه إىل األشياء األخرىعىل جمال معني ولكن ينبغي عليه يف الوقت نفسه أن حياول 
 .)1(ً                       والسيام ما كان شاذا عنها

 

  

 :للمالحظة العلمية املنظمة مزايا منها
 .إهنا متكن الباحث من مجع احلقائق عن طريق استخدام احلواس    1-
 .لوك اإلنساينإهنا أفضل طريقة مبارشة لدراسة أنواع من الظواهر والس    2-
 .إهنا تساعد عىل صياغة فروض تفسريية للظاهرة املدروسة    3-
 ً                                                                   إهنا ال تتطلب جهودا تبذل من قبل املجموعة التي جيري مالحظتها مقارنة بطرق    4-

 .أخرى
                                                   

 .170-171ص.ف، ص1992ي، دار اقرأ، بريوت، بفردج، فن البحث العلمي، ترمجة زكريا فهم  )1(
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متكن الباحث من الوصول إىل الكثري من احلقائق واالستنتاجات والتنبؤات     5-
 .)1(العلمية

 ن املعلومات التي حيصل عليها الباحث بواسطة املالحظة أكرب منهادرجة الثقة م    6-
ن سلوك طبيعي غري ث، وذلك بسبب أن املعلومات تنتج عيف بقية أدوات البح

اء هلمتكلف، بينام أدوات البحث األخرى قد يديل املبحوث باملعلومة ملجرد إ
 .)2(الباحث

 .سلوكية مألوفةإهنا متكن الباحث من مجع البيانات حتت ظروف     7-
 .إهنا ال تعتمد عىل االستنتاجات يف األغلب    8-
مل يفكر هبا أن الباحث إهنا تسمح باحلصول عىل بيانات ومعلومات من املحتمل     9-

 .قبل املالحظة
تساعد يف احلصول عىل معلومات وبيانات حول سلوك من ال يستطيعون التعبري     10-

كم واحليوانات التي قد هتم   البكاألطفال وً                              عن أنفسهم قوال أو كتابة، وذلك 
 .)3(ً                              الباحث أن يعرف شيئا عن سلوكها

  

قد يتعمد أفراد العينة التصنع وإظهار انطباعات مسايرة للقائم باملالحظة وعىل     1-
 .األخص عند شعور هم بأهنم مراقبون

احث ملالحظته أثناء حدوثه صعوبة التنبؤ بوقوع حدث أو سلوك معني ليتهيأ للب    2-
                                                   

 .97عزيز حنا داود وأنور حسني، مرجع سابق، ص  )1(
 .411صالح بن محد العساف، مرجع سابق، ص  )2(
 .214عمر حممد التومي الشيباين، مرجع سابق، ص  )3(
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وبذلك يغفل الباحث بعض أنواع السلوك النشغاله بأمور أخرى ، وقد تكون 
 .ً                                   أحداثا مهمة هلا أثر يف البحث ونتائجه

قد تتدخل عوامل خارجية تعوق أسلوب املالحظة كالعوامل الشخصية الطارئة     3-
 .)1(أو الظروف الفيزيقية أو وقوع أحداث أخرى بديلة

إمكانية حتيز املالحظ عند تسجيله للنمط السلوكي املالحظ فقد يتجه اهتامم     4-
الباحث بام يؤيد مسلامت سابقة لديه، ومن ثم يضخم أو يقلل من قيمة بعض 

 .املظاهر للسلوكية التي يالحظها
كون بذلك ت ال يمكن مالحظتها مبارشة فياتهناك بعض األحداث أو السلوك    5-

 .غري صاحلة هلا
ً                                                                 تطلب املالحظة وقتا طويال وهذه من الصعوبات التي هلا تأثريها عىل تطبيق ت    6- ً

 .املالحظة
ً                                                                 تتحكم باملالحظة عوامل حمددة زمانيا ومكانيا كوقوع احلدث أو السلوك يف     7- ً

 . صعبةعدة أماكن مما جيعل مهمة املالحظ
ً         اك طرقا ف املالحظة، وأن هنتنمما سبق يتضح أن هناك بعض العيوب التي تك

 .للتغلب عليها
 ويمكن اإلشارة إىل عدد من النقاط التي تساعد املالحظ يف التغلب عىل العوامل

 إذ لضامن تاليف تلك العيوب يرى علامء املنهجية .التي تقلل من قيمة املالحظة
رضورة االهتامم باختيار وتدريب املالحظني عىل طرق وأساليب املالحظة العلمية 

                                                   
 .101عزيز حنا داود وأنور حسني، مرجع سابق، ص  )1(
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 :قيق لعملية املالحظة حتدد خالله بوضوح يف النقاط اآلتيةمع وضع ختطيط د
 .احلاالت أو الظواهر املطلوب مالحظتها    1-
 .الكيفية التي تتم هبا عملية تسجيل البيانات    2-
 لتتم عملية املالحظة والتأكد املستمر من عتمدالطرق واألساليب التي سوف ت    3-

 .اخلطة املوضوعةً      وفقا أهنا تسري 
ماهية العالقة أو طبيعة التعامل وكيفيته بني املالحظ وبني الظاهرة أو احلالة أو     4-

 .)1(املوقف املالحظ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .414صالح بن محد العساف، مرجع سابق، ص  ) 1 (
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ً                                                                كثري من الناس لتقديم املعلومات شفويا، فهم يعطون البيانات كاملة يميل
وبسهولة أكثر يف املقابلة الشخصية منها يف االستبيان، والواقع أن مميزات عديدة تنشأ 
من التفاعل الودي يف املقابلة الشخصية ال يمكن احلصول عليها من االتصال غري 

قدمها الباحث عندما يقابل املفحوصني الشخيص املحدود عن طريق االستبيان إذ ي
 يستطيع  لوجه، أن يشجعهم باستمرار، وأن يساعدهم عىل التعمق يف املشكلة كامً     وجها

املقابل أن يصل عن طريق التعليقات العارضة للمستفتني وتعبريات الوجه واجلسم 
ئل ونغمة الصوت إىل معلومات قد ال تنقل يف اإلجابات املكتوبة وتساعد هذه الدال

سيثري السمعية والبرصية الباحث يف ضبط إيقاع ونغمة املحادثة اخلاصة بحيث 
 املعلومات الشخصية والرسية وحيصل عىل معلومات عن الدوافع واالجتاهات
ً                                                                        واملعتقدات، ويعترب توجيه األسئلة شفويا وسيلة مالئمة جلمع البيانات من األطفال 

 .)1(الصغار واألميني بصفة خاصة

                                                   
 .401ديوبولد فان دالني، مرجع سابق، ص  )1(
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 تتكون ، هامة للحصول عىل املعلومات من خالل مصادرها املبارشةوهي أداة
يف أبسط صورها من جمموعة من األسئلة أو الفقرات التي يقوم الباحث بإعدادها 

 .وطرحها عىل الشخص موضوع البحث، ثم يقوم الباحث بتسجيل البيانات
 التي متكن واملقابلة العلمية أداة من أدوات البحث يتم بموجبها مجع املعلومات

ار فروضه، وتعتمد عىل مقابالت عىل تساؤالت البحث أو اختبجابة اإلالباحث من 
ً                                                                 الباحث للمبحوث وجها لوجه، وظهرت كأسلوب يف الطب والصحافة واملحاماة 

االجتامع واألنثروبولوجيا واخلدمة االجتامعية، وبرزت كأداة علم األعامل وإدارة و
 املقابلة العيادية والقياس: لنفيس وتأثرت بعاملني مهابحث يف جمال التشخيص والعالج ا

 .النفيس ويشرتط فيه األمان واملوضوعية

 
  موضوعاتيفاملقابلة هي املناقشة بني فردين أو أكثر وتبادل اآلراء ووجهات النظر 

معينة، وللمقابلة هدف رئييس هو الذي حيدد املوضوعات التي تدور حوهلا املناقشة، 
اء املعلومات منه أو مساعدته قً                                              املقابلة هي التحدث وجها لوجه مع الفرد بقصد استو

 .)1( عىل التخلص من مشاكله
 :وهناك جمموعة من التعريفات ملفهوم املقابلة، منها

جرد وليس ملهي املحادثة اجلادة واملوجهة نحو هدف حمدد : )بنجهام(تعريف 
ً                                              فيعرفها؛ بأهنا التبادل اللفظي الذي يتم وجها )اجاهود(أما . ة لذاهتاثادحالرغبة يف امل

 .لوجه بني القائم باملقابلة وبني شخص آخر أو أشخاص آخرين

                                                   
 .850، مرجع سابق، ص نعزيز حنا داود وأنور حسني عبد الرمح  )1(
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املقابلة حمادثة موجهة يقوم « الذي يقول فيه بأن )انجلس وانجلس(وتعريف 
ارة أنواع معينة من ثشخص مع شخص آخر أو أشخاص آخرين، هدفها استهبا 

 .»يف بحث علمي أو لالستعانة هبا يف التوجيه والتشخيص والعالجاملعلومات الستغالهلا 
تفاعل لفظي يتم بني شخصني يف « فيعرفان املقابلة بأهنا )ماكوي وماكوي(أما 

ري بعض املعلومات أو ثمواقف مواجهة إذ حياول إحدامها وهو القائم باملقابلة أن يست
 .)1(»داتهالتعبريات لدى املبحوث والتي تدور حول آرائه ومعتق

ن هذه التعريفات وإن اختلفت يف ألفاظها فهي ترتكز حول هدف، وهو أن إ
يف حياهتم االجتامعية املقابلة هنا ختتلف عن املحادثة الشخصية التي تتم بني الناس 

ً                  لتحقق هدفا حمددا ً                                                            نتيجة لتفاعلهم مع متغرياهتا املتعددة فهي أي املقابلة تتم أساسا  ً
 .ويدركه املقابل، هذا ما تعنيه املقابلة بصفة عامةيسعى إليه املقابل، 

 مجع املعلومات التي اأما املقابلة العلمية فهي أداة من أدوات البحث يتم بموجبه
تساؤالت البحث، أو اختبار فروضه، وتعتمد عىل مقابلة عىل جابة اإلمتكن الباحث من 

لباحث واإلجابة ً                                                     الباحث للمبحوث وجها لوجه بغرض طرح عدد من األسئلة من ا
 .)2(عليها من املبحوث

 ً                                                         داة الوحيدة التي جتعل الباحث وجها لوجه أمام مصدر املعلوماتهي األاملقابلة و
وتتيح له فرصة التعامل املبارش مع املوقف والتكيف للحصول عىل أكرب قدر من 
 لاملعلومات بتفاصيل دقيقة واضحة، إذ يتمكن الباحث من األخذ والعطاء واالسرتسا

 .يف احلديث مع املجيب والنفاذ إىل أعامق املوضوع

                                                   
 .861املرجع نفسه، ص  )1(
 .388صالح بن محد العساف، مرجع سابق، ص  )2(
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وتتضاعف قيمة املقابلة كأداة جلمع البيانات بصفة خاصة يف املجتمعات التي 
رتفع فيها نسبة األمية، ومما يزيد من قيمة املقابلة وأمهيته كأداة جلمع البيانات، إهنا ت

لتقديم معلومات « يميلون تعتمد عىل احلديث الشفوي، ومن عادة كثري من الناس أهنم
سهولة أكثر يف املقابلة بً                                                         شفويا أكثر من تقديمها كتابية، فهم يعطون البيانات كاملة و

 .)1(»منها يف االستبيان

 
ً                                                          ن املقابلة بوصفها أسلوبا بحثيا متميزا قد ختدم ثالثة أهداف،إ ً  :هي ً

ذات األمهية بالنسبة ألهداف قد تستخدم كوسيلة رئيسة لتجميع املعلومات     1-
أهنا متكن من الوقوف عىل ما يفكر فيه الشخص «البحث ويصنفها تكامن بقوله 

 وقياس ما حيبه ،)من معارف ومعلومات (وجتعل من املمكن قياس ما يعرفه
االجتاهات  (الشخصعتقده  وما ي،)القيم والتفضيالت (الشخص أو يكرهه

 .»)واملعتقدات
الختبار فروض أو القرتاح فروض جديدة أو كوسيلة رشح ستخدم تن يمكن أ 2-

 .للمساعدة عىل حتديد متغريات وعالقات
 أنه يمكن )جرنكريل(، ويف هذا الصدد يقرتح قد تستخدم املقابلة مع طرق أخرى 3-

ً                                                                    أن تستخدم ملتابعة نتائج غري متوقعة مثال، أو للتحقق من صدق طرق أخرى أو 
 .)2(الستجابات التي يقدموهناا وأسباب التعمق يف دوافع املستجيبني

                                                   
 .292عمر حممد التومي الشيباين، مرجع سابق، ص  )1(
 .343لوسني كوهني ولورانس مانيون، مرجع سابق، ص  )2(
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 :للمقابلة عدد من اخلصائص تتمثل باآليت

أهنا تبادل لفظي منظم بني شخصني مها الباحث واملبحوث يالحظ فيه الباحث  1-
 .ما يطرأ عىل املبحوث من تغريات وانفعاالت

 .وث يف موقف واحدتتم املقابلة بني شخصني مها القائم باملقابلة واملبح 2-
 .للمقابلة هدف واضح حمدد موجه نحو غرض معني 3-

 
تصنف املقابلة تصنيفات عديدة بحسب موضوع املقابلة وهدفها؛ فقد تصنف 

 :املقابلة عىل أساس
- 

 :وفق اهلدف الذي تسعى إىل حتقيقه؛ فتنقسم إىل
خمتلفة ميادين من  معلومات وبيانات  وتستخدم للحصول عىل:املقابلة املسحية 1-

ويكثر استخدامها يف االقرتاع السيايس وقياس الرأي العام واالجتاهات نحو 
 معينة، أو جلمع معلومات عن مشكالت مؤثرة يف التنمية يف كافة موضوعات

 جماالت احلياة، وكذلك تستخدم يف مسح االجتاهات نحو الربامج الرتبوية أو هيئات
 راء املدرسني نحو السياسة التعليمية، وتفيدآؤسسات التعليمية أو حتديد التدريس بامل

 .ً                                                               هذه املعلومات يف إضافة معارف جديدة أو تتخذ سبيال لعالج مشكالت معينة
وتكشف عن العوامل الدينامية املؤثرة يف سلوك املريض : املقابلة التشخيصية 2-

سئلة للحصول عىل معلومات عن ً                                         وخيطط هلذا النوع من املقابلة مسبقا، وهتيأ األ
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املايض واحلارض وشخصية املريض وطبيعة املشكلة، ومن ثم التوصل إىل 
 استنتاجات تشخيصية حلالة املريض، وبذلك فاملقابلة التشخيصية هتدف إىل فهم

 .األسباب التي أدت إىل تفاقمهايص مشكلة معينة وتق
 عىل فهم نفسه املبحوثىل مساعدة  هتدف املقابلة العالجية إ:املقابلة العالجية 3-

بشكل أفضل، ووضع خطة لعالجه وعالج العوامل املسببة وختفيفها وحتسني 
  بذاته وبسلوكهاملبحوثاحلياة االنفعالية، ويؤدي هذا النوع من املقابلة إىل استبصار 

وبدوافعه وختليصه من املخاوف والرصاعات الشخصية املؤرقة حلياته ومساعدته 
ً                                                                ذاته، وحل رصاعاته، ويف هذا النوع من املقابلة يتم عالج املوقف تبعا يف حتقيقه

 وقناعاته، ووفق الرؤية النظرية واملدرسة الفكرية املبحوثملعتقدات وظروف 
 .التي يؤمن هبا املعالج

 املبحوثوما يسمى باملقابلة التوجيهية، وهتدف إىل متكني : املقابلة اإلرشادية 4-
 الشخصية والتعليمية واملهنية بشكل أفضل وإعداد خطط أن يفهم مشكالتهمن 
 .هذه املشكالتحلل 

دف هذا النوع هي وهي املقابالت التي تستخدم قبل التوظيف، و:املقابلة املهنية 5-
أفضل من املقابلة إىل حتديد مدى صالحية الشخص ملهنة أو دراسة معينة الختيار 

 مثل هذه املقابلة يف مجع املعلومات عن بعضاملتقدمني ألشغال املهنة أو الوظيفة، وتت
 اجلوانب اجلسمية والعقلية واالجتامعية واالنفعالية التي يتطلبها العمل، وان يمتلك
الشخص القائم باملقابلة بيانات عن العمل واخلصائص النفسية والعقلية الواجب 

 .توافرها يف األشخاص املرشحني للوظيفة
- 

 :عدد املشاركني فيها، تصنف املقابلة إىلً       وفقا ل
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 وهي املقابلة التي تتم مع فرد واحد يف جلسة خاصة ويف جو ودي: املقابلة الفردية 1-
ً                                                        باالطمئنان والثقة، فتصبح استجاباته أكثر صدقا وانطالقا املبحوثحتى يشعر  ً
 ً.       وتكامال

 حدة يف مكان واحد ووقتوتتم مع جمموعة من األفراد دفعة وا: املقابلة اجلامعية 2-
واحد يشرتكون يف مشكلة واحدة لغرض املناقشة يف حلها، ومن أجل احلصول 

 .عىل معلومات أوفر يف أقرص وقت واقل جهد
 ً                                                                       ويقوم الباحث أحيانا بتنظيم مقابلة مع جمموعة من األفراد دفعة واحدة ويرتاوح

 هبم وإرشاك اجلميع يف ً                             فردا وذلك  بغرض تسهيل االتصال (6-12) عدد هؤالء ما بني
املراهقني أو املناقشة، وتفيد مثل هذه املقابلة يف بعض املواقف مثل العمل مع مجاعات 
 .الخ تقويم نزالء السجون أو حل املشكالت االجتامعية يف مؤسسة عاملية،

م هذا النوع من املقابلة معلومات مفيدة وذاك الجتامع عدد من األفراد هلم دويق
ً                                                              بة ومتباينة للكشف عن مشكلة معينة أو لتقديم يشء معني ويؤدي أيضا خلفيات متقار

ً        ع أيضا يشجتالإىل حدوث التغذية الراجعة واملساعدة التلقائية يف استدعاء املعلومات و
 .عىل التداعي والصدق من الكالم

- 

 :يتً                                                     إذ يمكن تصنيف املقابلة وفقا لدرجة التنظيم والدقة؛ كاآل
  وبالطريقة نفسها إىل كل مراجع وفقاوتعني بتوجيه األسئلة نفسه: املقابلة املقننة 1-

ً                                                                      قائمة حمددة مسبقا ويف ضوء هدف املقابلة املعدة هلا، ومثل هذه املقابالت عملية 
الطابع، إذ أهنا توفر الضوابط الالزمة التي تسمح بصياغة تعميامت عملية وتتصف 

قابلة بالدقة والضبط والتنظيم املحتوى واحلصول عىل أكرب مثل هذا النوع من امل
 .عدد من اإلجابات
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تصف بالدقة والضبط وسهولة تومتتاز باحلصول عىل عدد أكرب من اإلجابات و
ً                                                                       بلورة اإلجابات كميا وحتليلها كيفيا، وهيدف هذا النوع إىل احلصول عىل معلومات  ً

و حي جتري مقابلتهم عىل هذا النً                                       معينة ومن نموذج مقرر سلفا، واألشخاص الذ
جييبون عىل أسئلة متشاهبة ويتلقون توضيحات مماثلة وجيري احلوار معهم يف 

 .ظروف متقاربة إىل حد كبري
املفروضة من املقابلة باملرونة وأن الضوابط الصنف ويتسم هذا : املقابلة غري املقننة 2-

بحوث ة املوجهة للمقليلة، ويمكن تعديل األسئلاملبحوثني عىل استجابات 
 بطريقة عرضية وباإلمكان تتبع اإلشارات واإليامءات عىل املعلومات واحلصول

 . املتوقعة، ولكن صياغة املعلومات والبيانات تكون صعبة
 ويعد هذا النوع من املقابالت ذا قيمة يف الدراسات االستطالعية إذ يساعد الباحث

احث باالستبصار إزاء الدوافع اإلنسانية يف اختيار األسئلة وصياغتها، كام يمد الب
 والتفاعل االجتامعي ومن أمثلة هذا النوع من املقابالت تلك التي جتري يف العيادات
 النفسية ومراكز التوجيه واإلرشاد النفيس والرتبوي، إذ يسمح الباحث للمفحوص

 .)1(بالتحدث بحرية فيام يتعلق بإمكاناته وظروفه يف جو حر طليق غري مقيد

 
ً                         أو ال شعوريا عند قيامه ً                                األخطاء يقع فيها الباحث شعورياثمة جمموعة من

 : املقابلة ومنهاإجراءب
ً                                                       وتسمى أيضا بخطأ التعريف وهي من األخطاء الشائعة يف أسلوب : خطأ التقدير 1-

 .تقليل من أمهيتهااملقابلة يقع هبا بعض الباحثني عن طريق إغفال وقائع هامة أو ال
                                                   

 .88-90ص. ، مرجع سابق، صنالرمحعزيز حنا داود وأنور حسني عبد   )1(
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ويقع فيها الباحث عند استخدامه وأسلوب املقابلة بحذف بعض : خطأ احلذف 2-
 .احلقائق أو التعبريات أو اخلربات بدون وعي

ً                                                          ويقع هبا الباحث شعوريا أو ال شعوريا ويعني املبالغة يف تقدير : خطأ اإلضافة 3- ً
ً                    ضافات مل يكن مقصودا ما يصدر عن الفرد عند استخدامه أسلوب املقابلة من إ

 .املبحوثمن 
وهي من األخطاء التي يتعرض هلا الباحث عند استخدامه أسلوب : خطأ اإلبدال 4-

ً                                                                          املقابلة وخاصة عندما ال يقوم بتسجيل املقابلة آليا أو يؤجله إىل ما بعد انتهاء 
 كلامت عدم تذكر ما قيل باملقابلة بالضبط، وإبدال القائم باملقابلةواملقابلة منها، 

 .املبحوثقد قيلت بكلامت هلا مضامني خمتلفة مل يقصدها 
 أي بمعنى تغيري املوضع، وهي من األخطاء الشائعة يقع فيها الباحث: خطأ املوضع 5-

 أو القائم باملقابلة ويعني عدم تذكر التتابع السليم للوقائع أو العالقة بني احلقائق
ً                                أو ترتيب األحداث زمانيا ومكانيا ً)1(. 

 
أن ) القائم باملقابلة (من أهم الضوابط واالعتبارات التي جيب عىل الباحث

 :يتبعها أو يراعيها أثناء قيامه بعملية املقابلة اآليت
 مع اتاج املقابلة إىل وقت طويل وبذلك ال يمكن استخدامهحت: عدد أفراد العينة 1-

فراد عينة ذات حجم كبري، فاألوىل بالباحث عدم تطبيق املقابلة ملا يتطلبه من أ
 .جهد ووقت كبريين يفوقان قدرة وإمكانيات الباحث

فإن كان هناك إمكانية ينطبق أداة أخرى : مالئمة أدوات أخرى وبنفس النتائج 2-
                                                   

 .96املرجع نفسه، ص  )1(
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دام املقابلة وبنفس  كفاءة أداة املقابلة ومالئمة لطبيعة املشكلة فال داعي الستخ
كأسلوب جلمع البيانات ملا يكتنفه من صعوبات يف التطبيق تفوق الصعوبات 

 .التي تنجم عند تطبيق األدوات األخرى
حيبذ تطبيق املقابلة عىل أفراد العينة بمواصفات خاصة فإن : نوعية أفراد العينة 3-

استخدام كان أفراد العينة ممن يصعب تطبيق أدوات أخرى عليهم، فال مناص من 
 .املقابلة كأداة لتطبيقه عليهم ومن هؤالء األميني واألطفال

ويف هذا الصدد فإن تطبيق املقابلة كأداة تتعلق بنوع : نوع املعلومات املطلوبة 4-
املعلومات ودرجة أمهيتها أو رسيتها، وكذلك درجة حترج املجيب من الكتابة 

ىل حتديد دقيق ومن الصعب الكتابة يف أثناء اإلجابة، أو األسئلة املطروحة بحاجة إ
 .)1(حوهلا فمن األجدر تطبيق املقابلة كأسلوب للتوصل إىل هذه املعلومات

 
ن املقابلة خربة تفاعلية بني شخصني، وليست جمموعة من األسئلة العرضية إ

خلاصة ً                                                                    واإلجابات العامة، وأهنا أيضا أداة بحث تستخدم جلمع املعلومات والبيانات ا
بمشكلة معينة، وليست البحث نفسه، والباحث الذي يستخدم هذه األداة عليه أن حيدد 
مشكلة بحثه بدقة ويثبت أهدافه، وإطاره النظري، وبالتايل يربر مسوغات التجائه إىل 
أسلوب املقابلة جلمع املعلومات والبيانات، ويتبع ذلك حتليل األهداف إىل املكونات 

وتوضع األسئلة يف ضوء هذه املكونات والعنارص وذلك لغرض والعنارص املحددة، 
تغطية موضوع املشكلة يف كل أبعاده وجوانبه والتعمق يف صياغة األسئلة واملناقشة 

 :بغية احلصول عىل املزيد من املعلومات الوافية، وهذا التخطيط املسبق يفيد يف

                                                   
 .392-393ص .صالح بن محد العساف، مرجع سابق، ص  )1(
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 داف وتغطي املعلوماتمتكني الباحث من احلصول عىل البيانات التي حتقق األه 1-
 .املحددة التي تعرب عن مشكلة البحث وهدفه العام

 .يسمح للباحث بالتعمق يف املناقشة والوصول إىل معلومات أثناء املقابلة 2-
 . عىل اإلجابةثحوبيعني الباحث من خلق عالقة ودية أثناء املقابلة ويشجع امل 3-

قابلة لتحقيق اهلدف من ويتطلب هذا من الباحث إتقان أسلوب التخطيط للم
 املبحوثعىل األلفة واالطمئنان ويشجع يبعث بحثه، وكذلك حماولة خلق جو ودي 

تقديم احلقائق ويتوقف كل ذلك يف كي يستمر فعه وادعىل إعطاء املعلومات وإثارة 
 .عىل مهارة الباحث وكفاءته الفنية

 
 ا الباحث عند إجرائه املقابلة ويكتبوهو عبارة عن عدد من الصفحات يستخدمه

فيها األهداف، وما يتصل هبا من أسئلة تعينه عىل حرص املقابلة بام له صلة بموضوع 
  وجو املقابلة بحيث تأخذ الشكل املنطقي يف تدرج.يقةالبحث ومشكلته، وتقنن له طر

رة تضم األسئلة وترابطها وعدم تداخلها، وهبذا يصبح الدليل أشبه ما يكون باستام
مجيع األسئلة التي ستوجه للشخص املقابل، سواء أكانت أسئلة حمددة أو شبه حمددة 

 .ً                                                    أو غري حمددة وذلك طبقا ملا تقتضيه طبيعة اهلدف من السؤال
فاألسئلة املحددة هي التي توجه للشخص املقابل بغرض احلصول عىل معلومات 

 .، الخؤهل العلميً                                             حمددة متاما مثل االسم، والعمر، وسنة التخرج، وامل
أما األسئلة شبه املحددة فهي التي توجه بغرض احلصول عىل معلومات أخرى 
يرتك للمبحوث فرصة التعبري عنها بأسلوبه اخلاص والطريقة التي خيتارها، ولكن 

 .يدور احلديث يف إطار السؤال نفسه
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بصورة ت ً                                                          أما األسئلة غري املحددة إطالقا فهي التي هتدف للحصول عىل املعلوما
يدىل هبا املبحوث كأن يعرض الباحث قضية معينة متعلقة بمشكلة البحث ة تدرجيي

 .وموضوعه عىل املبحوث ثم يطلب منه إبداء رأيه فيه وبيان وجهة نظره نحوها
 ،) غري حمددة،حمددة، شبه حمددة (ن اختيار أي من األنواع الثالث لألسئلةإ

حساسية املعلومات املطلوبة، وكذلك فإن يعتمد عىل اهلدف من السؤال، وعىل مدى 
 . )1(نوع األسئلةحسب  املقابلة خيتلف جراءمقدار التدريب الذي حيتاجه الباحث إل

 
عند اختاذ القرار باستخدام املقابلة كأداة مناسبة ومالئمة جلمع املعلومات التي 

 :أن يتبع اخلطوات اآلتية الباحث  عىلفروضالمتكن من اإلجابة عن األسئلة واختبار 
 ات إعداد أسلوبإجراءتم ذلك أثناء يو: حتديد األهداف وتصميم دليل املقابلة    1-

 والفرعية أو ةفه العاماهدأ أسئلة البحث وفق يصوغاملقابلة كأداة للبحث، إذ 
 .قابلة القياس والتكميم لتكون فروضه ً       تبعا ل

ينبغي عىل الباحث اختيار األفراد الذين :  مقابلتهمحتديد أفراد العينة الذين تتم    2-
يقابلهم بدقة وحرص وعناية، وخيتار األفراد الذين لدهيم املعلومات الالزمة 
ً                                                               والتي تغني البحث، ومن الرضوري حتديد عدد األفراد مسبقا بغية احلصول 
رة ً                                                                  عىل معلومات كافية يمكن أن تتخذ أساسا للتعميم، وأن متثل العينة املختا

 .جمتمع البحث الذي سيتم تعميم النتائج عليه
 واملقصود به التخطيط املسبق الذي يتضمن اخلطوات العريضة،: اإلعداد للمقابلة    3-

 واملحاور الرئيسة التي تدور حوهلا املقابلة، وحتديد األسئلة وهتيئة متطلبات املقابلة
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 اعتامد النقاطمن خالل ة ً                                                 كأدوات التسجيل وغريها، ويتضمن أيضا اإلعداد للمقابل
 :اآلتية

 .حتديد نوع املعلومات املراد بحثها  - أ  
 .وضع األسئلة املناسبة للحصول عىل البيانات املطلوبة   -ب
طرح بعض التعليقات التي تشجع املفحوص عىل االسرتسال يف احلديث   -ج

 .وهو مطمئن
 .التعرف عىل ميول واهتاممات واجتاهات وقيم املبحوث  -د

ملقابلة عينة من األفراد للتأكد من سالمة الدليل :  دراسة استطالعية أوليةإجراء    4-
املعد ومالءمته بام ورد فيه من معلومات وأسئلة وتعليامت، وألجل تدريب القائم 
ً                                                                   باملقابلة بالتعرف عىل حمتوى الدليل عمليا، وهي باألساس عملية استكشافية 

ألسئلة ومدى صالحية األسلوب املطبق ف من اضعهتدف إىل التعرف عىل نقاط 
 .وطريقة التسجيل

، عليهاالباحث صل حيمن األفضل تسجيل مجيع املعلومات التي : تسجيل املقابلة    5-
 :ويتم بإحدى الطريقتني اآلتيني

 وبعد انتهاء املقابلة يتم ،)األجهزة (باستخدام آلة تسجيل: التسجيل اآليل  - أ  
 .يل املقابلةً                       تفريغ ما سجل آليا يف دل

وهبذا يمأل حقول إجابات أسئلة املقابلة يف دليل املقابلة، : الكتابة اليدوية   -ب
ً                                                          وعليه استخدام االختصار أو االختزال حتى يكون قادرا عىل مالحظة 

 .ويتمكن من تسجيل كل املعلومات) املحاورة (ومسايرة الديالوج
له النهائي، وهذا يتطلب أن يسعى ويتم بعد إعداد الدليل بشك:  املقابلةإجراء    6-

 .خللق جو ودي لتفهم كل منهام اآلخر
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  وجيب أن يكون السؤال واضح مفهوم وذات صلة باهلدف: صياغة أسئلة املقابلة    7-
 املقابلة، وأن تكون متتالية، والبدء باألسئلة العامة ثم إجراءمن أجله تم الذي 

 .ألسئلة الصعبةاألسئلة اخلاصة، ومن األسئلة السهلة إىل ا
 ً                           املقابلة ومناسبا للمراجع،جراءً                                البد أن يكون الزمن املحدد كافيا إل: كفاية الوقت    8-

نصف  (وعىل الباحث أن يلتزم باملوعد املتفق عليه، وقد يرتاوح زمن املقابلة بني
تسم بعدم الدقة وال ت وأن املقابالت التي تتم برسعة وعىل عجل ،)ساعة إىل ساعة

 .هلدف منهايتحقق ا
ليتهيأ و عىل علم املبحوثمن الرضوري حتديد مكان املقابلة ليكون : حتديد املكان    9-

ً                                                                 للحضور إىل املكان املطلوب يف الوقت املحدد، وأن يكون بعيدا عن الضوضاء 
 .واملقاطعات ويبعث عىل الشعور بالراحة واالطمئنان

) الباحث(ف األساسية للقائم باملقابلة أن أحد األهدا: التدريب عىل أسلوب املقابلة    10-
  ويوضح له أهداف املقابلة، وعليه يتطلب من الباحث التدريباملبحوثأن يستثري 

 : املقابالت منهاإجراءالكايف الكتساب مهارات 
 .املبحوثكيفية خلق جو ودي مع   - أ  

 .تأسلوب مؤثر يف طريقة إلقاء األسئلة وصياغتها للحصول عىل االستجابا   -ب
 .طريقة وأسلوب املحاورة للتوصل إىل اإلجابات الدقيقة  -ج

، بحوثوهذه اخلطوة تتطلب من القائم باملقابلة البدء بالرتحيب بامل: بدء املقابلة    11-
 ومن ثم البدء بالتعريف بنفسه واالنتقال إىل األحاديث العامة ألبعاد جو اجلمود

 أكثر من ربع ساعة، ثم الولوج يف تجاوز هذه األمورتواجلفاف عن املقابلة وال 
 .املوضوع وإعالن االستعداد للمساعدة واإلصغاء واملشاركة يف حل األمور

وتعد هذه النقطة هامة يف : تكوين األلفة والعالقات الودية وكسب الثقة املتبادلة    12-
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 املقابلة وتتضمن االحرتام والفهم واالهتامم واإلخالص والثقة املتبادلة، إجراء
وهذه األمور متهد لنجاح املقابلة، وهنا البد أن يكون الباحث أو القائم باملقابلة 

ً                              ا بشوشا شفافا متقبال مشاعر دودو ً ً  .ً            ومشاركا فيهاملبحوث ً
ولكي يكون الباحث أو القائم باملقابلة عالقة ودية مع من يقابله، فإن عليه أن 

ية طبيعية، ومما يساعد عىل يبدأ بحوار مشوق يسمح بظهور األسئلة بطريقة تلقائ
 . خلق اجلو الودي الشعور بالثقة بني الطرفني

عىل القائم باملقابلة أو الباحث أن يكون عىل دراية متقنة : االنتباه واملالحظة    13-
 املبحوثبأسلوب املالحظة، وجييد االنتباه، إذ من الرضوري أن ينتبه إىل سلوك 

، وفلتات ا يقوم به والكلامت التي يستخدمهوحركاته وتعبرياته واإليامءات التي
ار ثاللسان واالنتباه بدقة إىل مالمح وجهه والتغريات التي حتدث عنده حني ت

 .نقطة معينة أو يتم التطرق إىل موضوع معني
ً                                                           أن يكون القائم باملقابلة أو الباحث متمكنا من فن اإلصغاء وعىل : اإلصغاء    14-

 يكون كثري اإلصغاء وقليل الكالم، وأن يبدى كفاية يف ممارستها، وعليه أن
 . عىل التنفيساملبحوثً                           ويشاركه انفعاليا ليساعد املبحوثً                     اهتامما بكل ما يطرحه 

وإن هذا يتطلب من القائم باملقابلة أو الباحث أن يكون : استدعاء املعلومات    15-
ً                                                        لبقا قادرا عىل استدعاء املعلومات وعىل استمرار املقابلة يف ح الة توقفها، وله ً

 باالستمرار يف الكالم ويمتلك موهبة املبحوثالقدرة واإلمكانية عىل تشجيع 
الفطنة واليقظة، وكذلك يتطلب من الباحث أو القائم باملقابلة معرفة مسبقة 

ً                                                             ومعتقداته وخلفياته، وأن يكون قادرا عىل تذكر السؤال وإعادته املبحوثبميول 
بالتدفق باحلديث وتقديم اإلجابة الصحيحة،  املبحوثأو رشحه كي يستثري 

 .والقدرة عىل اكتشاف اإلجابات الغامضة أو العمومية أو املتناقضة أو املخادعة
فعىل الباحث أو القائم باملقابلة أن يقدر مقدار : التأكد من البيانات واملعلومات    16-
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هناك مصادر عدة  أثناء املقابلة، واملبحوثدقة املعلومات التي يتحصل عليها من 
ألن يقع الباحث أو القائم باملقابلة يف السهو واخلطأ ومن بينها عيوب السمع 
 والبرص، وتقدير الزمن واملسافة باملبالغة أو النقصان، وأخطاء الذاكرة وعمليات

 .الكف التصعيدي
لة ما تأكد يمكن أن للباحث أو القائم باملقابلة من إهناء املقابلة يف حا: إهنا املقابلة    17-

 من إهنا حققت اهلدف منها، ويمكن أن ينهي املقابلة حينام حيس الباحث أو القائم
 عىل وشك التعب وبدء ظهور امللل عىل حمياه، وإن إهناء املبحوثباملقابلة أن 

املقابلة كخطوة مهمة بقدر أمهية البدء هبا، ومن الرضوري أن يكون إهناء املقابلة 
 .اجئ ويفضل قبل االنتهاء تلخيص ما دار يف اجللسةً                    تدرجييا وليس بشكل مف

 
 يشاع عن أسلوب املقابلة بأنه يتسم بالذاتية مما يؤثر عىل النتائج املتحصل عليها،

ات لتقليل الذاتية الذي قد جراءوقد جلأ علامء النفس إىل تصميم ووضع بعض اإل
الة، أو قد تتولد هناك بعض االنطباعات يؤثر يف القائم باملقابلة نتيجة تأثره باهل

ً                                                     التي ترتك أثرا عىل القائم باملقابلة وهي غري صحيحة، مما املبحوثالشخصية عن 
 املقابلة أكثر من فرد لتحجيم هذا األثر إجراءدعا البعض إىل أن يقرتح بأن يقوم ب

ات جراءإوتقليل عنرص التحيز أثناء املقابلة ومجع احلقائق أو تأويلها، وهناك 
إحصائية للتأكد من صدق حمتوى املقابلة منها معامالت االرتباط بني نتائج السلوك 
 .أثناء املقابلة والسلوك الفعيل، أو بعمل خارجي، أو التمييز أو التنبؤ بنتائج املقابلة

 :وألجل التأكد من صدق حمتوى املقابلة يمكن إتباع اآليت
ملقابلة إزاء سمة معينة وبني قياس هذه السمة إجياد معامل ارتباط بني نتائج ا  - أ  

 .بعمل خارجي
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إجياد معامل االرتباط بني نتائج املقابلة وبني دالئل السلوك الفعيل الذي    -ب
 .يرغب الباحث تقديره أو قياسه

 مقارنة بني جمموعتني من األفراد خيتلفان يف اخلصائص الشخصية التي إجراءب  -ج
 .ة قدرة دليل املقابلة عىل التمييز بني املجموعتنيتقيسها املقابلة بغية معرف

 .القدرة عىل التنبؤ بنتائج حمتوى املقابلة الشخصية  -د

 
 املقابلة مرة إجراءيقصد بثبات نتائج املقابلة احلصول عىل نفس النتائج إذا أعيد 

 خمتلفة كتطابقأخرى يف نفس امليدان وعىل نفس الشخص باستخدام وسائل إحصائية 
حكم شخصني يف تقدير املعلومات، أو تطابق تسجيل شخصني ألنامط السلوك، 

، ويمكن استخدام األساليب ، الخوتطابق الدرجات والرتب عند إعادة املقابلة
 :التالية للتأكد من ثبات دليل املقابلة وأسئلته

 باستخدام معادالتتطابق حكم شخصني أو أكثر بالنسبة لتقدير املعلومات ويتم   - أ  
 .إحصائية

تطابق تسجيل شخصني أو أكثر ألنامط السلوك التي يبدهيا فرد أو مجاعة من    -ب
 األفراد، أو تطابق الدرجات أو الرتب التي يعطيها شخصني بانعزال عن األفراد

 .موضوع الدراسة
رة تطابق الدرجات أو الرتب التي يتحصل عليها األفراد عند إعادة املقابلة م  -ج

 .أخرى
تطابق الدرجات املتحصل عليها من النصف األول من املقابلة، مع الدرجات   -د

 .املتحصل عليها من النصف الثاين منها ومقارنة النصفني مع بعضها
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 :إن استخدام املقابلة كأداة للبحث بشكل علمي له مزايا منها
 .ة الختبار وتقويم الصفات الشخصية لألفرادإهنا أفضل وسيل    1-
 .إهنا ذات فائدة يف تشخيص ومعاجلة املشاكل اإلنسانية وخاصة العاطفية منها    2-
 .ً                                                    توفر عمقا يف اإلجابات إلمكانية توضيح وإعادة طرح األسئلة    3-
 ية من الصعب احلصول عليها بأ املبحوثأو املراجع تستدعي معلومات من     4-

 .أو طريقة أخرىوسيلة 
 .توفر إمكانية احلصول عىل إجابات من معظم من تتم مقابلتهم    5-
 .املبحوثيضمن عدم تأثري أي مؤثرات خارجية عىل إجابة     6-
ً                                                                   إهنا عملية حتدث وجها لوجه وهذا له أثره اإلجيايب يف إمكانية التكيف والرشح     7-

 .والتوضيح
 .قابلة يؤدي إىل قلة احلاجة إىل الكتابة يف امل»الديالوج«تبادل احلوار     8-
قدرة الباحث يف رشح أهداف بحثه ونوع املعلومات التي ينبغي الوصول إليها     9-

 .لألفراد الذين يقوم بمقابلتهم وبذلك يتوصل إىل معلومات دقيقة وعميقة
ه تساعد املقابلة الباحث يف تكوين تصور عن الفرد الذي سيتم أخذ البيانات عن    10-

 .ويساعد يف تكوين بعض األحكام عن اإلجابات املعطاة
متتاز املقابلة باحتوائها عىل درجة من املرونة يف توجيه احلديث وتغيري نامذج     11-

   .األسئلة وفق متطلبات املوقف
 .يتيح املقابلة التوصل إىل أعامق املشاعر واآلراء واملعتقدات    12-
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 يف املقابلة باالنطباع العام الذي صوره عن الشخص، أي بمعنى تأثر الباحث    1-

 .تأثري اهلالة
حتتاج إىل وقت طويل ويصعب استخدامها يف الدراسات التي حتتاج إىل عينات     2-

 .كبرية
 .تعد املقابلة أداة ذاتية أكثر من كوهنا موضوعية    3-
ً                                             حيتاج استخدام املقابلة كأداة بحث تدريبا جيدا     4-  .حسن استخدامهاىل للباحث عً
 .يتوقف نجاح املقابلة عىل رغبة املبحوث يف التعاون وإعطاء املعلومات    5-
 .صعوبة التقدير الكمي لالستجابات أو إخضاعها إىل حتليالت كمية    6-
 .تتأثر بحرص املستجيب عىل أن يظهر نفسه بمظهر إجيايب    7-
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تعترب االختبارات أحد الوسائل اهلامة التي تستخدمها املؤسسات املجتمعية 
للتعرف وقياس جوانب عديدة عند الفرد اإلنساين منها القدرات واالستعدادات 
 .واملهارات والتحصيل واالجتاهات وامليول الوظيفية والصفات الشخصية لألفراد

سائل املهمة التي تستخدم للحكم املوضوعي عىل الشخص واالختبارات أحد الو
 .مع وجود طرق أخرى تساعد عىل ذلك كاملالحظة وغريها

واالختبار ما هو إال أداة قياس موضوعية مقننه لرشحية من سلوك الفرد، أو لظاهرة 
ً                                                                     من الظواهر، هيدف إىل وصف السلوك كميا، أي حتديده ومقارنته بغريه، إذا كان 

 .رجع أو مقارنته بميزان خارجي إذا كان االختبار حمكي املرجعمعياري امل
بالدقة واملوضوعية، وبواسطتها العلوم االجتامعية ومتتاز االختبارات يف جمال 

يمكن معرفة طبيعة العالقة بني املتغريات، وألهنا اقتصادية يف الوقت واجلهد، وإهنا 
 لعالج مشكالت التوافق النفيس ستخدمتال تتأثر بالعامل الذايت ملن يستخدمها، و

 .  والتكيف االجتامعيوالتقويم
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وهناك العديد من االختبارات التي تقيس ميول األفراد نحو املهن املختلفة واملواد 
 الدراسية والتعليمية، ومقاييس االجتاهات االجتامعية للتعرف عىل استجابات القبول

وكذلك مقاييس القيم والتوافق أو الرفض إزاء موضوعات اجتامعية جذرية معينة، 
للفرد مع نفسه ومع املجتمع الذي يعيش فيه، واختبارات لقياس سامت الشخصية، 

ويف نفسية تستخدم عادة يف العيادات ال وثمة جمموعة اختبارات أو مقاييس إسقاطية
 .CATكات ال  و TAT كاختبار دورشاخ والتات العالجيالبحوث ذات الطابع 

 
ات التي تتبع لقياس مدى توافر جراءيمكن تعريف االختبارات بأهنا تلك اإل

خصائص معينة يف الفرد، أو أهنا مقاييس يمكن استخدامها للحكم عىل إمكانية قيام 
 .هام وأنشطة وظيفة معينةمالفرد ب

واالختبارات هبذا املعنى تساعد يف التعرف عىل خصائص الفرد وسامته والربط 
ل عديدة كاالختبارات ني متطلبات العمل أو الوظيفة، وتتم االختبارات بوسائبينهام وب
ريرية التي تستخدم فيها األوراق واألقالم، أو من حماكاة الظروف الفعلية، وأن التح

 ً.                                                                     هناك اختبارات هتتم بقياس عينة من سلوك الفرد بغرض التنبؤ بسلوكه مستقبال
وضوعية للحكم عىل األفراد، وتظهر تعد االختبارات من أفضل الوسائل املو

 :أمهية االختبارات باآليت 
 تكشف عن خصائص األفراد وسامهتم والتي تساعد يف حتديد كفاءة الفرد وتوافقه    1-

ة بمقارنة خصائص الفرد يظيفهالته الوالنفيس واالجتامعي وصحته النفسية أو مؤ
 .وسامته بمتطلبات الوظيفية

 وكمية للسلوك تستخدم يف التنبؤ بسلوك الفرد يف تقدم مقاييس موضوعية    2-
وتساعد يف استبعاد العنارص الشخصية أو غري املوضوعية يف احلكم أو املستقبل 

 .اربعملية االخت
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 .تفيد االختبارات يف التعرف عىل نقاط القوة والضعف يف شخصية الفرد وسلوكه    3-
اد من حيث توافر خصائص وسامت توفر االختبارات معايري للمقارنة بني األفر    4-

 .معينة فيهم كالذكاء واملهارات واالجتاهات
 تعترب االختبارات وسيلة فعالة للحكم عىل دقة البيانات واملعلومات املستحصلة    5-

 .من األفراد
 تعترب االختبارات وسيلة فعالة يف الكشف عن القدرات واالستعدادات والسلوك    6-

 .اد وبشكل موضوعيوالسامت احلقيقية لألفر

 
 :تستخدم االختبارات يف جماالت عدة منها

ً                                                                        كأساس للمقارنة بني فرد وآخر، أو بني فرد ومجاعة باعتبارها إطارا مرجعيا أو     1- ً
 .ً  ايمعيار

 تستخدم االختبارات يف التجارب لضبط املجموعة التجريبية والضابطة ولقياس    2-
 .ريبيأثر العامل التج

تستخدم االختبارات يف الدراسات الوصفية لتحديد ووصف الظروف الراهنة     3-
 .يف وقت معني

تستخدم االختبارات ملعرفة مستوى اإلتقان يف التعلم حني تكون االختبارات     4-
 .حمكية املرجع

تستخدم االختبارات التحصيلية لغرض تقييم الطلبة ويف عملية النقل من صف     5-
 .آلخر
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تتعدد أنواع االختبارات وذلك حسب اهلدف وحسب طريقة القياس وبحسب 
الصفة  أو القدرة التي تقيسها االختبارات، فعند استخدام االختبار كوسيلة الختبار 
 األفضل يمكن استخدام االختبارات التي تقيس قدرات الفرد الشخصية التي تتناسب

 الفرد، وقد تكون هذه االختبارات شفوية أو حتريرية، أو مع املتطلبات املطلوبة من
 .فيها حماكاة للظروف الواقعية

  الفردية هي تلك االختباراتتوقد تكون االختبارات فردية أو مجاعية، فاالختبارا
التي يتم فيها اختبار شخص واحد بواسطة قائم باالختبار واحد أو أكثر يف الوقت 

 عية فهي تلك االختبارات التي تطبق عىل أكثر من شخصنفسه، أما االختبارات اجلام
 .بواسطة قائم باالختبار واحد أو أكثر كاالختبارات املدرسية

وبصفة عامة يمكن تصنيف االختبارات إىل ثالثة أنواع رئيسة يندرج حتت كل 
 :قسم منها عدد من االختبارات؛ كاآليت

-1 

  :Psychometric Testsس النفيس وتشمل عىل اختبارات القيا
 ).االنجاز(االختبارات التحصيلية   - أ  

 .اختبارات الذكاء العام   -ب
 .اختبارات الذكاء اخلاص  -ج
 .اختبارات القدرات امليكانيكية  -د
 .اختبارات القدرات احلركية  -هـ
 .اختبارات القدرات الالزمة ألداء عمل  - و
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-2 

 : وتشمل عىل اآليت Psychometric Question Airs)استبيانات الشخصية(أو 
 .استقصاءات قياس الشخصية  - أ  

 .استقصاءات قياس امليول واالهتاممات   -ب
 .استقصاءات قياس القيم  -ج
 .طرق أخرى للقياس النفس  -د
3 Other Types Test 

 :وتشمل اآليت
 .ات األداء الوظيفياختبار  - أ  

 ).الكذب(اختبارات االستجابات البيانية    -ب
 .مراكز التقييم  -ج
 .اختبارات اخلطوط  -د
 .االختبارات الطبية  -هـ

فاختبارات القياس النفيس يطلق عليها باالختبارات النفسية وهي تقيس قدرة 
 عام للفرد،ً                                                               الفرد عىل التحصيل ومستوى ما تعلمه من خربات، وتقيس أيضا الذكاء ال

 .وقدراته الذهنية واستعداداته
رب فيها عن بعض عأما االستقصاءات وهي قوائم أسئلة جييب عليها الفرد وي

 جوانب نفسه وهي تقيس جوانب شخصية للفرد وميوله واهتامماته وقيمه واجتاهاته
 .النفسية نحو العمل

ميل أكثر من ً                                                         وهناك أيضا أنواع أخرى من االختبارات يغلب عليها الطابع الع
الطابع الذهني، فهي اختبارات خربة الفرد يف عمله والتنبؤ بمستوى أداء الفرد يف 
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ً                                                                       العمل مستقبال من خالل اختبار قدرته عىل القيام بواجبات ومهام العمل، وتقيس 
ً                                                                      أيضا اللياقة الفسيولوجية للفرد لتحديد مدى صالحيته بدنيا للقيام بالعمل ً. 

 :فئتني؛ مهاوتقسم االختبارات إىل 
   

 :وهي تشتمل عىل
 :  االختبارات املقننة 1-

 :وهلا أغراض متعددة أمهها
وتصمم للكشف عن درجة نجاح املتعلم يف مادة تعلمها : اختبارات التحصيل  - أ  

وتشمل اختبارات التحصيل العام يف عدة موضوعات أو مباحث جمتمعة، 
 .يل اخلاص يف موضوع واحد أو مبحث معنيواختبارات التحص

تصمم للكشف عن درجة توفر القدرة العقلية : اختبارات القدرات العقلية   -ب
 .الالزمة للمتعلم وتشمل اختبارات الذكاء الفردية واجلمعية

معارف ومهارات تصمم للتنبؤ بنجاح املتعلم يف تعلم : اختبارات االستعداد  -ج
سايب واللغوي، وامليكانيكي والعلمي والكتايب، والفني، مثل االستعداد احلمعينة 

 .واملوسيقي
 :التحصيليةاالختبارات    2-

وهي يف األغلب اختبارات حتصيلية وهي مهمة يف العملية الرتبوية للقياس 
 .والتقويم الصفي
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 م عىل التكيف االجتامعيتصمم للكشف عن ميول األفراد، واجتاهاهتم وقدراهت
 :وسامت الشخصية ومن أهم هذه الوسائل

 ).السلوك اللفظي للفرد(السجالت القصصية   - أ  
 .قوائم الشطب ويقيس السلوك ودرجة وشدة وجودها   -ب
 .سالمل التقدير ودرجة توفر السمة عىل مقياس متدرجيقيس   -ج
لقياس أنامط العالقة ) القياس السوسيومرتي(مقاييس العالقات االجتامعية   -د

 .التي حتكم تعامل األفراد يف جمموعة معينة
حتفظ الفرد يف تقديم املعلومات الالزمة واجهة ية وتستخدم ملاإلسقاطاألدوات   -هـ

اختبار واختبار رسم الرجل، ولغرض التقويم أو العالج مثل اختبار بقع احلرب، 
 .، الخرسم الشجرةواختبار تات، واختبار كات، ورورشاخ، 

تتفاوت درجة استخدام هذه األدوات يف القياس والتقويم الصفي، وأبرزها و
 .ا بالتحصيل األكاديمي ههتامم   التحصيلية الاالختبارات من 

الظاهر يف الصفحة ويمكن تصنيف االختبارات كام هو موضح يف املخطط 
 .الالحقة
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 اختبـارات األداء العملية االختبـارات الشفوية االختبـارات التحريرية

 اختبـارات
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 من متعدد

 صيغة املطابقة
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من العنارص اهلامة  ٍ   ددىل عيتضمن نظام االختبارات الذي يمكن االعتامد عليه ع

ملعارف واملهارات واملتطلبات الالزمة لتحقيق معدل أداء عايل االتي هتدف إىل حتليل 
 :ار، واالنجاز وكاآليتبأو واطئ، ويمكن استخدام االختبارات كإحدى طرق االخت

 ؟ات كوسيلة للتصنيفهل تستخدم االختبار    1-
 ؟هل هناك دليل عىل وجود عالقة بني فقرات االختبار ومعدالت األداء املعينة    2-
 هل أعطي للمفحوصني فكرة عن االختبارات، وخاصة إذا كانت غري مألوفة لدهيم؟    3-
 ؟هل تدار االختبارات وتطبق بواسطة متخصصني، ويف وجود بيئة مرحية    4-
 ؟ارات وتقدير الدرجات بدقة وبعدالةتم االختبتهل     5-
 ؟إذا شعر األفراد بأن اختبارهم تم يف ظروف سيئة، فهل يتم إعادة اختبارهم    6-
 ؟اربهل تؤخذ نتيجة االختبارات يف االعتبار كأحد عنارص االخت    7-
   ؟هل يتم إعادة االختبار كتقييم ملدى حتسن السلوك  8-
 ؟ االعتبار عند اختاذ قرارات حول املوضوعهل تؤخذ نتيجة االختبارات يف    9-
 ؟تم التأكد من صدق وثبات االختباراتيهل     10-

 
يتطلب من مستخدم االختبارات اإلملام بخصائص البد من توافرها فيها أثناء 

 : ومنها،إعدادها
   

كل من الباحث الذي يطبق وتعني عدم تأثر االختبار ونتائجه بالعوامل الذاتية ل
املصححني راء من آاالختبار وأفراد العينة الذين يطبق عليهم االختبار من معتقدات و
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وبذلك حيكم عىل االختبار بأنه موضوعي إذا كانت نتائج تطبيقه ال ختتلف باختالف 
 .املصححني

     

تطبيقها انية مكوإاته ءإجران ما يميز االختبار عن غريه من األدوات وضوح إ
بسهولة وبدون اختالف، ومن تلك الرشوط حتديد الوقت املسموح به لإلجابة عىل 

إعادة قراءة تعليامت االختبار أكثر من مرة، وإيضاح كيفية اإلجابة عن واالختبار، 
 .أسئلة االختبار

     

 ة املراد قياسها،وضع من أجله أو السمما صدق االختبار يعني قدرته عىل قياس 
والصدق من العوامل األساسية التي تستلزم التأكد منه، فاالختبار التحصييل يكون 
ً                                                                 صادقا إذا متكن من قياس مدى حتقق األهداف الدراسية التي وضع من أجلها 

د قياسها، اً                                                               واختبار الشخصية يكون صادقا إذا متكن من قياس سامت الشخصية التي ير
إذا نجح يف قياس السامت العقلية املميزة للشخص الذكي، واختبار الذكاء صادق 

 :ويستخدم الباحثون أسلوبني للتحقق من الصدق مها
للموضوع الذي سيقوم الباحث عىل قياسه ومقارنة املكونات  :األدلة املنطقية   -أ

 :شمل الصدق املنطقي األنواع اآلتيةي و، بفقرات االختبارالناجتة من التحليل
أقل أنواع الصدق دقة ويستخدم يف االختبارات : Face Validityلظاهري الصدق ا    1-

الظاهري هو املظهر غري املقننة أو مل يسبق أن اختربت درجة صدقها، والصدق 
وكيفية صياغتها  العام لالختبار، أي اإلطار اخلارجي ويشمل نوع املفردات
م للفرد الذي  ومالئووضوحها ودرجة موضوعيتها، وأن االختبار يبدو مناسب

 .يقيسه واملدى الذي تبدو فيه فقرات االختبار مرتبطة باملتغري الذي يقاس
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اخلطوات األساسية أحد  ويعد :Content Validity »املضمون« صدق املحتوى    2-
 املراد يف تصميم االختبار ألن تصميم أي اختبار يقوم عىل حتديد السمة أو الظاهرة

قسم منها ها ومعرفة شموليتها، وحتديد أوزان كل ً                          قياسها منطقيا وذلك بتحليل
 وحمتوياته لوضع مفردات االختبار، وصدق املحتوى هيتم بمفردات االختبار

 .ومادته
وذلك بحساب درجة العالقة بني نتائج العينة يف االختبار  :األدلة التجريبية -ب

س األفراد عىل حمك خارجي معروف بدرجة موثوقة من فنفسه ودرجات ن
ً                                                      صدق فإذا كان معامل االرتباط عاليا كان االختبار صادقا وال  :شتمل عىليً

 ويعني مدى دقة تنبؤ االختبار بالسلوك :Predictive Validityالصدق التنبؤي     1-
املستقبيل ألفراد العينة التي أجرى عليها االختبار، ويتم عن طريق استخدام نتائج 

تخذ هذه الصفة التنبؤية لالختبار كدليل اختبار معني يف التنبؤ بسلوك معني، وت
عىل صدقه، واالختبار القادر عىل التشخيص أو التنبؤ بالسلوك املقصود يدعى 
ً                                                                         بأن له صدقا تنبؤيا، وبمعنى آخر هناك عالقة بني نتائج االختبار يف الوقت احلارض  ً

، إذ أهنا  الذكاءوالصورة املستقبلية، ومن أمثلة هذا النوع من االختبارات اختبارات
 .رضورية للتنبؤ بالنجاح األكاديمي

 وحيتاج مثل هذا النوع من الصدق إىل معايري خارجية كأحكام وتقديرات املدرسني
ً                                                                       لطالهبم ومن ثم متابعة أدائهم، ومنها أيضا استخدام نتائج االمتحانات العامة 

 .للتنبؤ بنجاح الطلبة يف اجلامعة
مقارنة نتائج بواسطة وهو الذي يتم : Concurrent Validityالصدق التالزمي     2-

االختبار بنتائج مقياس آخر ثم تطبيقه يف وقت تطبيق االختبار أو بعده، واختبار 
ً                         املحك يكون معروفا وصادقا ً. 
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ً                                   وهو من أكثر أنواع الصدق تعقيدا، ال : Construct Validityصدق التكوين     3-
 يف املصممط، وإنام هيتم بالنظرية هيتم هذا النوع من الصدق بأسلوب القياس فق

ضوئها االختبار وتفسري نتائجها التي حيصل عليها من استخدامها، وعىل الباحث 
الذي يسعى للتحقق من صدق تكوين اختباره فحصه، ثم اقرتاح تكوينات 
قادرة عىل إعطاء تفسريات ألنواع األداء عىل االختبار، ومن ثم اشتقاق الفروض 

صمم يف ضوئها االختبار، ويتم اختبار الفروض من خالل من النظرية التي 
 .هالي دراسات جتريبية عإجراء

 ويعتمد هذا النوع من الصدق عىل التحليل :Factorial Validity الصدق العاميل    4-
العاميل لالختبارات املختلفة وملوازينها، وتقوم الفكرة عىل حساب معامالت 

ختلفة، ثم حتليل هذه االرتباطات إىل العوامل ارتباط االختبارات واملوازين امل
التي أدت إىل ظهورها مما يؤدي إىل الكشف عن العوامل العامة املشرتكة 
والطائفية التي تتكون منها االختبارات املختلفة، إذ أن العامل العام يؤثر يف 
 مجيع االختبارات وبنسب خمتلفة، بينام العامل الطائفي يؤثر يف بعض االختبارات

 .وبنسب خمتلفة وتسمى معامالت تشبع االختبارات بالعامل العام
ً                                                           وأخريا هناك أيضا أنواع أخرى كالصدق الذايت وصدق البناء وصدق  ً

الرجوع إىل كتب القياس من التفصيل يستحسن وللمزيد  ،الداخليةاالرتباطات 
 . )1(والتقويم واالختبارات

 
                                                   

 وآخرون، القياس والتقويم، دار احلكمة، نأنور حسني عبد الرمح: أنظر للتفصيل حول القياس والتقويم  )1(
 - ؛ و أمطانيوس ميخائيل، التقويم الرتبوي احلديث، منشورات جامعة سبها، سبها 1990اد ، بغد -املوصل 

 .1995اجلامهريية، 
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ائج نفسها عند تطبيق االختبار يف فرتتني خمتلفتني ويف ونعني به التوصل إىل النت
ن قرص املدة عن ذلك يتيح فرصة ألحدود زمن يرتاوح بني أسبوع أو أسبوعني عادة، 

تغري يف أدائهم، الللتذكر، وطول الفرتة قد تتيح فرصة لنمو األفراد، ومن ثم تؤدي إىل 
بار يف فرصتني خمتلفتني، ً                                                وحساب معامل الثبات عمليا يتم عن طريق تطبيق االخت

عها تستند عىل أن الفروق التي يوهناك طرق خمتلفة حلساب معامل الثبات، ولكن مج
تنتج من االختبار يرجع جزء منها إىل أخطاء القياس، واجلزء اآلخر إىل فروق فردية 

 .حقيقية
ث ً                                                                     والثبات يتوقف عىل نوع املؤثرات التي يمكن اعتبارها أخطاء جتريبية يف البحو

ويتوقف ذلك عىل طبيعة البحث وفروضه وأهدافه، وهناك عدة طرق حلساب معامل 
 :ثبات االختبار هي

 إجراء تقوم فكرة إعادة االختبار عىل أساس :Test – Retest إعادة االختبار    1-
 االختبار نفسه عىل األفراد إجراءاالختبار عىل جمموعة من األفراد، ومن ثم إعادة 

 .ني ال يزيد عن الشهرأنفسهم بفاصل زم
 تعتمد فكرة الصور املتكافئة عىل تقسيم :Equivalent Formsالصور املتكافئة     2-

االختبار إىل جزأين أو أكثر، أو استخدام صورتني متكافئتني لالختبار الواحد مع 
التأكد من الفروق يف االنحرافات املعيارية، وحتقيق رشوط التكافؤ والتامثل املتمثلة 

وي املتوسطات واالنحرافات املعيارية ومعامالت االرتباط ومتاثل تدرج بتسا
 .الصعوبة يف كل األجزاء

   وتقوم فكرة التجزئة النصفية عىل أساس:Split - Halfطريقة التجزئة النصفية     3-
ه، ومن ثم إجياد في االختبار مرة واحدة عىل عينة مماثلة للمجتمع املبحوث إجراء
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بني درجات األفراد عىل االختبار من خالل تقسيمه إىل نصفني معامل االرتباط 
األسئلة «، أو تقسيمه بإحدى التقسيامت الشائعة منها  Split - Halfمتساويني 

 . Odd - Even »الزوجية، األسئلة الفردية
 تقوم فكرة حتليل التباين عىل أساس :Analysis of Varianceحتليل التباين     4-

مرة واحدة عىل عينة ممثلة للمجتمع املبحوث عنه، ومن ثم إجياد  االختبار إجراء
 .التباينات بني أفراد األسئلة

 ً                                                             وأخريا هناك صفات ورشوط أخرى تشري إىل جودة االختبار كسهولة التصحيح
 .، الخوالتعليامت واإلجابة والشمولية والتمييز
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 املنهج التارخيي، بجمع احلقائق واملعلومات من خالل دراسة الوثائق ىيعن
والسجالت واآلثار، ويستخدم يف دراسة الظواهر واألحداث واملواقف التي مىض 

 وأحداثه،عليها زمن قصري أو طويل، واملنهج التارخيي يف البحث يرتبط بدراسة املايض 
 .وبذلك فإنه ال يمكن ضبط املتغريات كام يف البحوث التجريبية

 
يعرف البحث التارخيي عىل أنه تقرير عن صحة البيانات املتوفرة كحادثة أو 

 يف املايض بالقراءة والتأمل تظاهرة إنسانية أو تربوية أو اجتامعية أو طبيعية حدث
 .والتحليل والنقد

تي تربط بني التاريخ كعلم وكميدان من ميادين البحث العلمي إن الصلة وثيقة ال
وبني املنهج التارخيي باعتبار أنه ال وجود لعلم التاريخ إال بوجود املنهج العلمي 

 .الذي يتبعه ويطبقه يف مجع احلقائق وفحصها ونقدها وحتليلها وتفسريها
ية وأنه وصف ويعرف التاريخ بأنه السجل املكتوب للاميض أو لألحداث املاض

 .احلوادث أو احلقائق املاضية وكتابتها بروح البحث الناقد عن احلقيقة الكاملة
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أما املنهج التارخيي فهو الطريق الذي يتبعه الباحث يف معلوماته عن األحداث 
واحلقائق املاضية ويف فحصها ونقدها وحتليلها والتأكد من صحتها ويف عرضها وترتيبها 

 .استخالص التعميامت والنتائج منهاوتنظيمها وتفسريها و

 
 :تتضح أمهية البحث التارخيي يف أنه يساعد الباحث عىل اآليت

الكشف عن األصول احلقيقية للنظريات واملبادئ العلمية وظروف نشأة هذه     1-
 االنظريات هبدف البحث عن الروابط بني الظواهر احلالية والظواهر املاضية ورده

 .إىل أصوهلا التارخيية
الكشف عن املشكالت التي واجهها اإلنسان يف املايض وأساليبه يف التغلب     2-

 .عليها والعوائق التي حالت دون إجياد حلول هلا
حتديد العالقة بني الظواهر أو املشكالت وبني البيئة االجتامعية واالقتصادية     3-

 .والثقافية التي أدت إىل نشوئها

  
 :عند استخدام املنهج التاريخ يف البحث البد من مراعاة األمور اآلتية

ن املادة التي ترتبط باملايض حتتاج إىل عملية نقد وحتليل دقيقني، فاملادة التارخيية إ    1-
موضوع الدراسة ليست حارضة وال يمكن مالحظتها أو جتريبها بل موجودة يف 

 .جالت واآلثارالس
ن املادة التارخيية ليست هدف البحث العلمي، لكنها وسيلة أثبات الفروض إ    2-

 .والوصول إىل النتائج
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 احلوادث التارخيية ال ترتبط بسبب معني بل جمموعة من العوامل املتداخلة واملتفاعلة    3-
 معاجلة التي قد يصعب حرصها وضبطها، والبد لذلك أن تتوفر املهارة والدقة يف

 .الظواهر التارخيية وتفسريها

 
يعتمد الباحث الذي يتبع املنهج التارخيي يف بحثه خطوات البحث العلمي يف 

 :دراسته للمشكلة وتتمثل باآليت
  - 

  البحوثيتم اختبار موضوع البحث التارخيي عىل ضوء املعايري الختبار مشكالت
 :باألخذ باحلسبان اآليت

 :ما هو اجلديد يف البحث وتتضمن    1-
 .املكان والزمان الذي حصلت فيه الظاهرة أو تم فيه احلدث التارخيي  - أ  
 .نوع األنشطة التي تضمنها   -ب
 .األشخاص الذين تناوهلم يف بحثه  -ج

 :عىل ماذا يتم التأكيد وهذا يتطلب    2-
 .التي سوف يقوم الباحث بدراستهاأمهية الظاهرة   - أ  
 هل املنهج التارخيي يناسب دراسة تلك الظاهرة أم ال ؟   -ب
 ).موضوع البحث(توفر املعلومات الرضورية عن الظاهرة   -ج
 .أمهية وفائدة النتائج التي سوف يتم احلصول عليها  -د
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    - 
د األنشطة املتعلقة به، وعليه أن حيدد عىل الباحث أن حيدد موضوع البحث وحتدي

يكون عىل معرفة وأن  البحث إجراءبدقة األهداف التي ينبغي حتقيقها من خالل 
 .بالنقاط التي يتوجب الرتكيز عليها يف دراسته

ً                                     ضع فروضا حمددة تركز عىل االجتاه الذي جيب  يويف ضوء األهداف املصاغة 
 . إتباعه النجاز البحث

    - 
 ثم يقوم الباحث بجمع بياناته من مصادرها األولية أو الثانوية، حيث يستعرض
آثار اإلنسان العديدة املتنوعة التي تدل عىل األحداث املاضية يف جمال بحثه وينتقي منها 
ً                                                                        الشواهد التي ترتبط بمشكلة بحثه، وعىل الباحث أن يكون قادرا عىل التمييز بني 

 .ً                                           صادر األولية والثانوية ويكون ماهرا يف حتديدمهانوعي امل
 :ويتم مجع املعلومات من املصادر اآلتية

 :املصادر األولية  1-
ألجل احلصول عىل املعلومات يف البحث التارخيي فإن الباحث يتعامل مع 

 :نوعني من املصادر مها
  الوثائق وامللفاتً                                                     السجالت والوثائق الرسمية املكتوبة والشفوية، وتشمل أيضا  - أ  

 واإلحصاءات والقوانني واألنظمة التي كانت سائدة يف تلك احلقبة الزمنية التي
 .عاشت فيها الظاهرة أو احلدث موضوع البحث

ً                                                           تعترب مصدرا هاما للبحث التارخيي وهي شواهد تارخيية باقية مثل  إذ، اآلثار   -ب ً
 .ة أو املالبس إىل غري ذلكنظم البناءات وأدوات الصيد أو أدوات األكل القديم
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 :املصادر الثانوية  2-
وتشمل املصادر الثانوية للحصول عىل املعلومات يف البحث التارخيي عىل كل 
 ما نقل أو كتب عن املصادر األولية وهي تعطي الباحث فكرة عن الظروف التي أدت

 :إىل اندثار املصادر األولية، ومن املصادر الثانوية
 .جالتالصحف وامل  - أ  
 .شهود العيان   -ب
 .املذكرات والسري الذاتية  -ج
 .الدراسات والبحوث السابقة  -د
 .الكتابات األدبية  -هـ
 .القصص واألغاين والقصائد واألمثال واحلكايات الشعبية  - و
 .األعامل واأللعاب والرقصات  - ز
 .التسجيالت اإلذاعية والتلفزيونية والسينامئية وأرشطة التسجيل  -ح
  واخلرائط التي حتتفظ هباةلنرشات والكتب والدوريات والرسومات التوضيحيا  -ط

 .املكتبات والدوائر
    - 

 يقوم الباحث بتقييم املعلومات املختلفة التي حصل عليها بواسطة نقدها والتأكد
بحث التارخيي لنوعني من من مدى فائدهتا لبحثه، وتتعرض بيانات ومعلومات ال

 :النقد للحكم عىل مالءهتا وصحتها وهي
 : النقد اخلارجي  1-

ويتعلق بموثوقية الوثيقة أو املصدر الذي أخذت منها البيانات أو أصالتها  وعليه 
 :أن يتأكد من اآليت
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 ؟هل كتبت الوثيقة بعد احلادث مبارشة أم بعد مرور فرتة زمنية عليها  - أ  
 ؟ما يشري إىل عدم موضوعية كاتب الوثيقةهل هناك    -ب
  الوثيقة من الناحية اجلسمية والنفسية كان بصحة جيدة يف أثناء الكتابة؟بهل كات  -ج
 ؟هل الظروف التي متت فيها كتابة الوثيقة كانت تسمح بتجربة الكتابة  -د
 ؟هل هناك تناقض يف حمتويات الوثيقة   -هـ
يف وضعها وتوثيقها للظاهرة مع الوثائق أخرى هل تتفق الوثيقة يف معلوماهتا   - و

  املرحلة موضوع البحث؟أو
 : النقد الداخيل 2-

ويتعلق بدرجة الثقة والسالمة واملصداقية اخلاصة بمحتوى املصدر أو الوثيقة، 
 :وعىل الباحث أن يتأكد من اآليت

 ؟هل متت كتابة الوثيقة بخط صاحبها أم بخط شخص آخر  - أ  
 ؟لوثيقة بلغة العرص الذي كتبت فيه أم تتحدث بلغة خمتلفةهل تتحدث ا   -ب
 ؟هل كتبت الوثيقة عىل مواد مرتبطة بالعرص أم عىل ورق حديث  -ج
 ؟هل هناك تغيري أو شطب أو إضافات يف الوثيقة  -د
 ؟هل تتحدث الوثيقة عن أشياء مل تكن معروفة يف ذلك العرص   -هـ
 ؟موضوع الوثيقةً                              هل يعترب املؤلف مؤهال للكتابة يف   - و

    - 

يبدأ الباحث مرحلته األخرية يف كتابة البحث ومراجعة الدراسات والبحوث 
السابقة املتعلقة بموضوع البحث، وتوقعاته عن البحث ثم الفروض التي اعتمدها 

ل وتفسري البحث والطريقة املستخدمة الختبارها والنتائج التي توصل إليها، وحتلي
ً                                                                            تلك النتائج التي توصل إليها وحتليل وتفسري تلك النتائج، وغالبا ما يتبع الباحث 



 منهج البحث التارخيي 
 

 

 285   

 

عند كتابة بحثه وأسلوب عرض نتائجه ضمن ترتيب زمني أو جغرايف بام يتناسب 
وموضوع البحث الذي يقوم بإعداده، وهناك بعض األخطاء قد يقع هبا الباحث 

 :التارخيي ومتثل باآليت
 الدراسة إجراءار ظاهرة ال تتوافر عنها دالئل ومعلومات كافية تستحق اختي    1-

 .عليها
 .كثرة استخدام املصادر الثانوية    2-
 . البحث دون حتديد املشكلة بوضوحإجراءالقيام ب    3-
 .عدم القدرة يف تقييم املعلومات التارخيية بشكل دقيق    4-
 .التحيز الشخيص يف البحث    5-
رة عىل وصف احلقائق التي يتم التوصل إليها وسطحيتها مما يؤدي ضعف القد    6-

 .إىل تعميامت خارجة عن موضوع البحث
    - 

املنهج التارخيي ال يعتمد عىل التجربة لعدم قدرة الباحث من حتديد الظواهر     1-
 .وضبطها

 .لبحوث التارخييةمن الصعب الوصول إىل نتائج تصلح للتعميم يف ا    2-
 .صادر األولية والثانويةاملال يعتمد عىل املالحظة املبارشة وإنام يعتمد عىل     3-
 .عدم قدرة الباحث الوصول إىل كل احلقائق املتصلة ببحثه    4-
صادر األولية والثانوية وال يعترب املاعتامده عىل أدلة غري مبارشة بالرجوع إىل     5-

 .علومات للنقد والتحليلً                     ضعفا إذا تم إخضاع امل
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 الباحثني، وهو هيدف إىل بنيالبحث الوصفي من البحوث شائعة االستخدام 
حتديد الوضع احلايل لظاهرة معينة، ومن ثم يعمل عىل وصفها، فهو يعتمد عىل 

 .وصفها بدقةدراسة الظاهرة كام موجودة يف الواقع وهيتم ب
وتأيت أمهية املنهج الوصفي بوصفه ركن أسايس يف البحث العلمي، ويف نظر 

املنهج األكثر مالئمة لدراسة أغلب املجاالت اإلنسانية ني، فإنه حثاالكثريين من الب
 .نتيجة صعوبة استخدام املناهج األخرى وباألخص املنهج التجريبي وغريه

شكال التحليل والتفسري العلمي املنظم أحد أ: ويعرف املنهج الوصفي؛ بأنه
ً                                                                     لوصف ظاهرة أو مشكلة حمددة وتصويرها كميا عن طريق مجع البيانات ومعلومات 

 .معينة عن ظاهرة أو مشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة

 
وجيهه، من أهم أهداف البحث الوصفي هو فهم احلارض والتنبؤ باملستقبل وت

 فهو يوفر بياناته وحقائقه واستنتاجاته بوصفها خطوات متهيدية للتحول نحو األفضل،
 :ومن أهم أهدافه



 الفصل  الرابع عرش 
 

 

 288  

 

ً                                  ظاهرة أو مشكلة موجودة فعال يف جمتمع عن مجع بيانات تفصيلية وحقيقية     1-
 .البحث

 .حتديد املشكالت املوجودة يف الواقع وتوضيحها    2-
 .اهر أو املشكالت وتقويمها وإجياد العالقات بينهم مقارنات لبعض الظوإجراء    3-

 
سنتناول هنا املزايا والقصور يف منهج البحث الوصفي بوصفها خصائص هلذا 

 :املنهج، فاملنهج الوصفي يتميز باآليت
 .يقوم بتقديم معلومات وحقائق عن واقع الظاهرة احلايل فيد البحث    1-
 . بني الظواهر املختلفة، والعالقة يف الظاهرة نفسهايوضح العالقة    2-
 .يقود إىل التنبؤ بالظاهرة نفسها يف املستقبل    3-

 :أما بالنسبة لقصور هذا املنهج فيتمثل باآليت
تأثر عملية مجع البيانات بتعدد أفراد العينة وأرائهم حول موضوع الدراسة ألن     1-

 .املعلومات والبيانات ستتحصل منهم
 الباحثنوع من التحيز أثناء مجع  إىلتتعرض عملية مجع البيانات واملعلومات قد     2-

ً                      ويرغب هبا شعوريا أو ال ه إىل مصادر معينة ختدم وجهة نظرلبياناته حينام يلجأ 
 ً.       شعوريا

قد يلجأ الباحث املستخدم ملنهج البحث الوصفي إىل االعتامد عىل معلومات     3-
 . خمتلفةوبيانات خاطئة من مصادر

يف منهج البحث الوصفي يستخدم الباحث املالحظة إلثبات فروضه مما يقلل     4-
 .من قدرته بالوصول إىل استنتاجات دقيقة
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تكون غري دقيقة وذلك لصعوبة ربام القدرة التنبؤية للمنهج الوصفي حمدودة و    5-
 .الظاهرة االجتامعية وتعقدها ورسعة تغريها

 
 :يرتكز منهج البحث الوصفي عىل األسس اآلتية

إمكانية االستفادة واالستعانة بمختلف األدوات للحصول عىل البيانات بشكل     1-
 االختبارات - الوثائق والسجالت - االستبيان -املقابلة  -دقيق مثل املالحظة 

 .بشكل منفرد أو باجلمع بني أكثر من وسيلة
كمي للظاهرة وبذلك التحديد الوصف والوصفي هو هدف منهج البحث ال    2-

فمن املمكن أن يكون هناك اختالف يف تلك الدارسات فبعضها يكتفي بمجرد 
ً                                                                      وصف الظاهرة كميا أو كيفيا، وبعضها اآلخر يتعدى إىل معرفة األسباب املؤدية  ً
للظاهرة، وآخر حياول الوصول إىل ما يمكن القيام به ألحداث تغري أو تعديل 

 .موقف عينة البحث، الخيف 
ار عينات ممثلة ملجتمع البحث للوصول ياعتامد منهج البحث الوصفي عىل اخت    3-

 .ً                                    إىل النتائج توفريا للجهد والوقت وغريها
 يلجأ الباحث الوصفي إىل استخدام التجريد حتى يتمكن من متييز سامت الظاهرة    4-

تعقدها وصعوبة مشاهدة املبحوثة وخصائصها لتداخل الظواهر اإلنسانية و
 .الظواهر يف خمتلف حاالهتا الطبيعية

حتى يصل الباحث الوصفي إىل استخالص أحكام تصدق عىل خمتلف عنارص     5-
الظاهرة املبحوثة فالبد من تصنيف األشياء أو الوقائع أو الظواهر وفق معيار 

 .حمدد ألجل متكنه من استخدام التعميم لنتائجه واستنتاجاته
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 :تتمثل خطوات املنهج الوصفي بشكل عام باآليت

 .ور بمشكلة البحث ومجع البيانات واملعلومات التي تساعد عىل حتديدهاالشع    1-
 .حتديد مشكلة البحث املراد دراستها وصياغتها عىل شكل سؤال حمدد أو أكثر    2-
 ملشكلة البحث للوصول إىل فروض كحلول مبدئيةالأو ملجتمع األهداف وضع     3-

 .ما هو مطلوب
اختيار العينة املمثلة ملجتمع البحث التي ستجري عليها الدراسة، وتوضيح     4-

 .حجم العينة وأسلوب اختيارها
 .حتديد أدوات البحث املناسبة يف احلصول عىل البيانات واملعلومات    5-
 .قها وثباهتاها وحساب صدتأكد من علمية هذه األدوات بتقنينال    6-
 .ات دقيقة منظمة وواضحة جلمع البيانات واملعلوماتإجراءتطبيق األدوات ب    7-
حتليل البيانات التي تم مجعها وتنظيمها وتبويبها وتكميمها واستخدام الوسائل     8-

 .اإلحصائية املناسبة للوصول إىل النتائج
 .وتفسريهاحتليل النتائج وجدولتها وتنظيمها وتصنيفها وعرضها     9-
 .استخالص االستنتاجات لغرض تعميمها    10-
 .وضع وصياغة التوصيات واملقرتحات    11-

 
ض التصنيف ررغم اختالف التصنيفات املقدمة هلذا املنهج ولكن سنكتفي بع

ً                                                                  اآليت اعتقادا أن هذه األنواع مازالت حتت مظلة املنهج من حيث اختاذ اإلطار 
 :ات اخلاصة وطرح البقية من ضمن منهجية مستقلة وهيءجراواإل
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  - 
التعرف عىل جوانب منها هو تتعلق الدراسات املسحية بالوضع الراهن والغاية 

القوة والضعف فيه من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع أو مدى حاجته إىل 
 :اسات الوصفية عىل األنواع اآلتيةأحداث تغيريات جزئية أو أساسية فيه وتشمل الدر

-1 

املعلمون، : ويتعلق بدراسة املشكالت املتعلقة بامليدان الرتبوي بأبعاده املختلفة مثل
 .، وما إىل ذلك...والطلبة، ووسائل التعليم، وأهداف الرتبية، واملناهج الدراسية،

ع البيانات واملعلومات عن ويعترب املسح املدريس اخلطوة األوىل يف طريق مج
األوضاع الرتبوية السائدة قبل اخلطط اخلاصة بعمليات التطوير والتجديد هلا، وبعد 
ً                                                                        املسح املدريس ميدانا خصبا للدراسات والبحوث الرتبوية، والزال هذا املجال يعاين  ً

 .من نقص يف املعلومات التي تساعد يف تطوير النظام الرتبوي وحتسينه
دراسة املشكالت املتعلقة بامليدان الرتبوي بإبعاده « املدريس بأنه ويعرف املسح

املعلمون والطلبة ووسائل التعليم وأهداف الرتبية واملناهج الدراسية : املختلفة مثل
 .»وغري ذلك

 

توجد جماالت متعددة للمسح املدريس ترتبط بشكل عام يف النظام الرتبوي 
 :يأيتويشتمل عىل ما 

العملية الرتبوية وتشمل عىل كل من أهداف العملية الرتبوية وبرامج الدراسة     1-
 واإلرشادية والصحية ةوطرق التدريس واملناهج الدراسية واخلدمات التوجيهي

 .املقدمة للطلبة والنشاطات االجتامعية والثقافية والرتبوية املرتبطة باملناهج الدراسية
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 ة وتشمل عىل كل من طرق متويل الربامج التعليمية والترشيعاتاألنظمة التعليمي    2-
القانونية التي تنظم عملية التعليم وكلفة التعليم والبناء املدرس واملرافق التابعة 

 .له
الطلبة ويشتمل عىل كل املستويات العقلية واالجتامعية واالقتصادية للطلبة     3-

اسة واملدرسة والعمل واحلاالت وأساليب الدراسة واجتاهات الطلبة نحو الدر
الصحية للطلبة والفروق الفردية بني الطلبة وأعداد الطلبة يف الصف الواحد 

 .ونسب النجاح والرسوب وظاهرة الترسب
املعلمون ويشتمل عىل كل من مؤهالت املعلمني العلمية والعملية وختصصاهتم     4-

 .واجتاهاهتم نحو مهنة التعليم ونحو الطلبة وجمتمعهم
 

ً                                                              يسعى املسح املدريس جاهدا نحو تطوير وحتديث النظام الرتبوي واملؤسسات 
 :الرتبوية مما يتطلب وضع أولويات للقائمني عىل الدراسات املسحية ومنها

 .وضع أولويات باملشكالت الرتبوية التي تواجه تطوير العملية الرتبوية    1-
 .لمنيرفع مستوى كفاءات املع    2-
 .الرتكيز عىل جوهر العملية الرتبوية والعوامل التي تؤثر عليها    3-

ويقوم بتنفيذ الدراسات املسحية يف املؤسسات الرتبوية اخلرباء واملتخصصني يف 
املجال الرتبوي أو من قبل الباحثني املتدربني الذين يسعون للحصول عىل شهادات 

ة الرتبوية نفسها املؤهلني ومن ذوي اخلربة جامعية متقدمة أو من العاملني يف املؤسس
 .وقد تشرتك جهات من خارج املؤسسة ومن داخلها للقيام بالدراسة املسحية
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ً                                                                 تعترب دراسات املسح االجتامعي أحد أكثر األساليب نجاحا يف دراسة الظواهر 
 عنها، كام يعترب هذا واألحداث االجتامعية التي يمكن مجع معلومات وبيانات كمية

من االجتامعي ومكوناته البرشية النوع من الدراسات وسيلة ناجحة لقياس الواقع 
أجل وضع خطط التطوير والتحديث بالرغم من انتقاد البعض ملثل هذه الدراسات 

 .من كوهنا هتتم بالشمولية أكثر من اهتاممها بالعمق
ه الدراسة التي تعنى بدراسة إن: وبذلك يمكن تعريف املسح االجتامعي باآليت

الوقائع واألحداث االجتامعية التي يمكن مجع بيانات كمية عنها وتتسع لتشمل 
 خمتلف القضايا األرسية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية والدينية وفئات املجتمع

 .وطبقاته والفروق بني فئاته
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسات النامئية الدراسات املسحية

 دراسات النمو
 ،طولية، مستعرضة( 

  )اسرتجاعية

املسح 
 املدريس

دراسات 
 االجتاه

 مسح 
 الرأي العام

املسح 
 االجتامعي

 أنواع منهج البحث الوصفي
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 واألحداث االجتامعية التي فمنهج املسح االجتامعي يتعلق بدراسة الوقائع
يمكن مجع بيانات كمية عنها، ويمثل هذا النوع من الدراسات وسيلة ناجحة يف 

 .قياس الواقع احلايل من أجل وضع اخلطط التطويرية يف املستقبل
-2 

ويتعلق بتعبري اجلامعة عن أرائها ومشاعرها وأفكارها ومعتقداهتا نحو موضوع 
ملختلفة للتعرف عىل رأي اجلمهور يف وقت معني، وتشمل مجيع مبادئ احلياة امعني 
 .خمتلف القضايابإزاء 

    - 
هتتم بدراسة التطور بمتغريات السلوك لدى األطفال يف املراحل العمرية املختلفة 

  املختلفة، كام تبحثوما يصاحب هذا السلوك من نمو ونضج خالل املراحل العمرية
يف تسلسل وتعاقب عدد من األبعاد كالذكاء والنمو اجلسمي واالنفعايل واالجتامعي 

 :وتتضمن اآليت
-1 

 وهتتم بالتغريات التي حتدث للظواهر ومعدل هذه التغريات والعوامل التي تؤثر
ي واالجتامعي والثقايف هبا، وخاصة ما يتعلق بالنمو اإلنساين كالنمو اجلسمي واحلرك

ً                                                                              واالنفعايل، ويتم الدراسة أما طوليا أي بدراسة الظاهرة لفرتة زمنية حمدودة، وقد يتم 
 أكثر الدراسات النامئية املستعرضة، ويشري هذا النوع من الدراسات النامئية إىل اختيار

سرتجاعية  االً                                                               من جمموعة من األفراد بأعامر زمنية خمتلفة، وهناك أيضا أسلوب التبعية
 األفراد وذلك بالرجوع إىل الوراء حيث يبدأ البحث من احلارض إىل املايض لدى بعض

مثل دراسة التفوق الدرايس أو دراسة ظاهرة السلوك أالنحرايف، ويتم بطريقة دراسة 
 .سرية احلياة ودراسة تاريخ احلياة
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ومتابعة دراستها عىل مدى فرتة زمنية هتتم بدراسة ظاهرة ما يف واقعها احلايل 
 قادمة وذلك ملعرفة تطور اجتاهات الظاهرة ألجل التنبؤ بام قد حيدث يف املستقبل، وهي

 .عن الدراسات التنبؤية يستخدم لدراسة التغري االجتامعي والثقايف واالقتصادي
 ويستعرض أغلب كتب املنهجية هذه الدراسات حتت مظلة الدراسات الوصفية،

 النظم، وحتليل حتليل العمل، وحتليل املضمون، وحتليل: أبرز اهتامماهتا البحثيةن وم
 :املسار، وحتليل التفاعل اللفظي، ومن أنواع الدراسات التي يتم استعراضها هي

 

 ويتناول العاملني يف مؤسسات معينة ويقدم بيانات تتعلق بأعدادهم ومسؤولياهتم
هم وأوضاعهم وأجورهم واملهام املوكلة إليهم، ويعرف دراسات حتليل وأنشطت

دراسة املعلومات واملسؤوليات املرتبطة بعمل معني هبدف تقديم : العمل عىل أنه
 .وصف شامل عن الواجبات واملسؤوليات واملهام املرتبطة هبذا العمل

 :ات اآلتيةجراءوتتضمن اإل
اسة من خالل تقديم ماهية العمل الذي نقوم التعريف الدقيق للعمل قيد الدر    1-

 .بتحليله
تفاصيل واجبات العمل وذلك بحرص شامل للواجبات التي يتضمنها وماهية     2-

 ه وملاذا يؤدي ؟ أدائهذا الواجب وكيفية
 تفاصيل واجبات العمل الدورية سواء كانت أسبوعية أو شهرية أو سنوية وبنفس    3-

 .الطريقة السابقة
صيل الواجبات العارضة أي الواجبات التي يتطلب العمل القيام هبا كنتيجة تفا    4-

 .ملوقف غري متوقع نشأ أثناء مزاولة العامل لعمله وبنفس الطرق السابقة أعاله
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 املتطلبات الالزمة ألداء العمل أي بيان املهارات واخلربات واملؤهالت واالستعدادات    5-
التعليم، : مل عىلتد للنجاح بالعمل وتشواخلصائص الالزم توافرها يف الفر

 املعلومات املهنية، اخلربة السابقة، التدريب الالزم، األدوات واآلالت واألجهزة
واملواد اخلام املستخدمة، واملهارات الالزمة والدقة املطلوبة، السامت الشخصية 

  والقدراتالتي يتطلبها العمل، وامليول املهنية التي يتطلبها العمل، واالستعدادات
التي يتطلبها العمل، والنشاط البدين الذي يتطلبه، ونواحي العجز التي متنع من 

 .مزاولة العمل
 : من األهداف منهاعددويستخدم منهج حتليل العمل من أجل حتقيق 

 .التعرف عىل نواحي الضعف والقصور يف األعامل    1-
 .حتديد تصنيفات موحدة لألعامل املتشاهبة    2-
 .ديد أجور ومرتبات األعامل التي تتطلب مستويات خمتلفة من املهارة واملسؤوليةحت    3-
 .التعرف عىل الكفاءات املطلوبة عند االختبار ألشغال الوظائف املختلفة    4-
 .وضع برامج التدريب للقائمني بالعمل سواء أثناء العمل أو قبل العمل    5-
 .عيتهاحتديد أساليب الرتقية ومتطلباهتا ونو    6-
 .وضع أو تطوير األطر النظرية لدراسة الوظائف أو األعامل    7-

 

 يف حتليل األوضاع االجتامعية) املحتوى(املضمون يستخدم منهج حتليل 
 واالقتصادية والسياسية القائمة يف أي جمتمع يف املايض أو احلارض أو املستقبل، ويبحث

 واألفراد بطريقة مبارشة من خالل كتاباهتا وصحفها وفنوهنا يف اجتاهات اجلامعات
وأقواهلا وعامراهتا ومالبسها والوثائق املرتبطة بموضوع البحث، ويعمل عىل حتويل 

 .املعلومات املكتوبة واملسموعة إىل كم منظم ودقيق
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طريقة موضوعية ومنظمة تصف بشكل : عرف منهج حتليل املضمون بأنهوي
شكل وحمتوى املواد املكتوبة أو املسموعة ألي جمتمع أو شخص كمي منظم ودقيق 

 .ما
 وأن هذا املنهج يركز عىل وحدات بحثية غري إنسانية، فوحداهتا عبارة عن كلامت
يف صفحة أو كتاب أو حتى أغنية أو مقطع من تقرير من حمطة إذاعية أو تلفزيونية 

 كرار ظاهرة ما يف جمتمعبحيث يستطيع الباحث من خالل ذلك معرفة وتقرير مدى ت
 .معني ومقارنته بمجتمعات أخرى

 ويستخدم ألجل تسهيل عملية دراسة الوثائق العامة واخلاصة املكتوبة أو املسموعة
 ً                                                                      سواء كانت سجالت أو رسائل أو أغاين أو حتى رسوم كاريكاتريية فضال عن اإلعالنات

 .وقائع االجتامعاتواملقاالت واالفتتاحيات يف الصحف واملجالت واملقاالت و
 :اخلطوات اإلجرائية ملنهج حتليل املضمون

 : اآليت، حتليل املضمون لظاهرة معينةإجراءتتضمن خطوات 
 ار مشكلة البحث وحتديد املوضوعحث وهدفه من خالل اختيحتديد موضوع الب    1-

الذي سوف يقوم ببحثه واهلدف الذي يسعى إىل حتقيقه، والغوص يف أغواره 
 . التعرف عليه بوضوحويمكن من 

 .  منهجهأوالبحث موضوع ذات الصلة باستطالع الدراسات السابقة     2-
الغموض وأن تكون املعلومات زالة حتديد املفاهيم املستخدمة يف البحث إل    3-

  والتعرفه وقياس أبعادةواضحة مفهومة من خالل بيان مقاصد املوضوع ومعاجل
 .عىل النتائج املتوصل إليها

حتديد املصادر اخلاضعة للتحليل واملتضمنة يف ثناياها عىل املضمون، ومعرفة     4-
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املصادر من حيث كوهنا أولية أم ثانوية، هل هي مصادر برشية، مكتوبة، 
 .؟وموضوعات هذه املصادر

حتديد الفروض ألن الفروض هي التي تنتظم عليها املواضيع ويرتسم الشكل     5-
 .دامهاالنهائي يف صورة يمكن استخ

اختيار الوسائل الرضورية للتحليل والتي يتطلبها املوضوع اخلاضع للتحليل،     6-
فقد تكون املالحظة أو املشاهدة أو االستبيان أو املقابلة، ويتم هذا بعد حتديد 

 .املوضوع واملنهج، وقد عدد من الوسائل يف دراسة وحتليل املوضوع
يد عنارص املوضوع واملتغريات املؤثرة إخضاع املعلومات للتحليل وذلك بتحد    7-

ً                                                                         فيه سلبا أو إجيابا وربطها باإلطار العام واإلطار املرجعي هلا، والتحليل عملية  ً
عقلية مرتابطة واعية ال هتمل عنارص التحليل العلمي املطلوب وبيان العالقات 

 .وما إىل ذلك... وأثر كل منها عىل اآلخر
ونعني به كل الكلامت واجلمل والعبارات التي تفسري املعلومات والبيانات     8-

 كونت النص اخلاضع للتحليل والتي تم احلصول عليها بطريقة علمية واملستخدمة
يف املصادر ألجل التعرف عىل املعلومات والرباهني أو املشاهدات واملالحظات 
متكن الباحث من معرفة العامل واألسباب التي أدت إىل حدوث الظاهرة 

ت التي طرأت عليها أو نمت معها عرب الزمن أو نتيجة التغري املكاين، واملتغريا
والبيانات مهمة فهي جزء من املعلومات املطلوبة للتحليل والتفسري، وهي تلك 
األشكال والرسومات البيانية واجلداول التي حتتوي عىل كميات بيانية توضح 

 .جلامعات أو املجتمعاتوتفرس االجتاهات وأثر املتغريات ببعضها واألفراد أو ا
عرض النتائج وفق العوامل، وقد تكون النتائج مؤرشات لدراسة موضوعات     9-

أخرى، وقد تكون حقائق البد من األخذ هبا، والنتائج هي تلك املعلومات 
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 من خالل اجلداول ض وتعراملتوصل إليها تفيد يف الوقاية أو العالج واإلصالح،
 . وتوقع ما يرتتب عليهابيانية وتفسريهاالرسومات الو

 .استخالص النتائج وكتابة التقرير وخالصة البحث    10-
 :اعتبارات يؤسس عليها حتليل املضمون

 :يمكن حتديد هذه االعتبارات باآليت
 .وصف املحتوى الظاهر للامدة املكتوبة أو املسموعة    1-
 .ربط حتليل املحتوى بمشكلة البحث وأهدافه وفروضه    2-
أكد من صدق التحليل بمطابقة نتائج التحليل بطريقة اإلعادة أو التحليل من الت    3-

 .اآلخرين
 .تنويع الفروض واالحتامالت قدر اإلمكان    4-
 .الوصول إىل تفسريات جديدة توضح املشكلة التي يدرسها    5-
 .استبعاد التفسريات التي ال تتالءم مع واقع احلالة التي يدرسها الباحث    6-
 .اع املوضوعية يف حتليل املحتوىإتب    7-
 .الوصول إىل نتائج قابلة للتعميم    8-
 .استخدام األساليب الكمية يف التحليل    9-
استخدام تصنيف منهجي لتحليل حمتوى املواد اخلاضعة للدراسة كأن يكون     10-

 . تصنيف أو استخدام تصنيف جاهزءتصنيف قبيل أو تصنيف بعددي، أو بنا
توصل إليه الباحث من خالل االتساق ذي أكد من ثبات حتليل املضمون الالت    11-

 . آخرين وكذلك االتساق بني الباحث ونفسه عرب الزمنبينه وبني حمللني
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ومن أمثلة الدراسات، حتليل القيم السائدة يف صحافة األطفال، حتليل األغاين 
 .سئلة االمتحاناتالشعبية، حتليل املناهج الدراسية، وحتليل الكتب، وحتليل أ

 .منهج حتليل النظم : ً   اـــثالث
 .منهج حتليل التفاعل اللفظي : ً   اــرابع

 .منهج حتليل املسار : ً       خامسا
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البحوث السببية املقارنة تصنف يف بعض األحيان مع البحوث الوصفية ألهنا 
الراهنة لبعض املتغريات إال أن هذا النوع من البحوث حياول أن حيدد تصف احلالة 

أسباب الوضع الراهن للظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها، وبذلك يمكن اعتباره 
   .ً                                        بشكل عام منهج قائام بدأته كغريه من املناهج

ذلك النوع من البحوث الذي يسعى فيه «ويعرف البحث السببي املقارن بأنه 
ما ومعرفة العامل  ٍ                                                 ث إىل حتديد أسباب الفروق القائمة بني الظواهر يف متغريالباح

 تإىل هذا االختالف حيث أن العلة واملعلول تكون قد حدثالرئييس الذي أدى 
 .)1(»وحياول الباحث دراستهام دراسة تراجعية

 )اباألسب(ذلك املنهج التي تكون فيه املتغريات املستقلة «كام يعرفه العساف بأنه 
م يقوم ، ومن ث)النتائج( الباحث بمالحظة املتغريات التابعة بدأيظاهرة ومعروفة و

 .)2(»بدراسة املتغريات املستقلة ملعرفة عالقتها املحتملة وآثارها عىل املتغري التابع
                                                   

 .223ف، ص 1995 رجاء أبو عالم، منهج البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية، القاهرة،  )1(
 .250صالح بن محد العساف، مرجع سابق، ص   )2(
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 وخيلط البعض بني البحوث السببية املقارنة والبحوث االرتباطية والتجريبية إال
 ينها فالبحوث السببية ملقارنة حتاول حتديد العالقة بني السببأن هناك فروق واضحة ب

 .والنتيجة، أما االرتباطية فإهنا ال حتاول ذلك بل تدرس االرتباط بني املتغريات
فالبحث السببي املقارن يتم استخدامه لتحديد األسباب املحتملة التي كان هلا 

بة وإنام من خالل مقارنة األثر الفعال عىل السلوك املدروس ليس من خالل التجر
 من يسلك ذلك السلوك أو يتصف به بمن ال يسلكه أو يتصف به وبذلك حتاول البحوث
السببية املقارنة أن تكشف عن األسباب التي أدت إىل حدوث الظاهرة وكيفية حدوثها 
أي إهنا تقارن وجوه الشبه واالختالف بني الظواهر بغية الكشف عن العوامل 

 ويبحثون صاحب ظاهرة بعينها، وأن العلامء حينام يدرسون الظواهروالظروف التي ت
عن أسباهبا يقومون بضبط العوامل وحرصها إال متغري واحد ملعرفة أثره يف النتيجة 

 . )1(وحتوالهتا
ً                             ثبت بطريقة قاطعة أن سببا ما الصعب يف الدراسات اإلنسانية أن نوملا كان من 

 إىل البحث عن العوامل التي تشري هفإننا نتجله القدرة عىل أحداث ظاهرة معينة 
 .الدالئل إليها بدرجة كبرية من الرتجيح أن هلا عالقة بأحداث الظاهرة التي تدرسها

 ن الباحثإ. )2(»القدرة عىل التأثري« حممد حسن السبب؛ بأنه طويعرف عبد الباس
نام يدرسها يف عندما يستخدم منهج العالقات السببية املقارنة يف دراسة ظاهرة ما إ

 بيئتها الطبيعية العادية، حيث ال تتم معاجلة املتغري املستقل وال جيب معاجلته كام حيدث
يف املنهج التجريبي، ألن املتغريات املستقلة يف العالقات السببية املقارنة متغريات ال 
ا يمكن معاجلتها ألهنا متغريات تصنيفية، وتتم مقارنة املجموعات بغض النظر عام إذ

                                                   
 .123ف، ص 1979فاخر عاقل، أسس البحث العلمي يف العلوم السلوكية، دار العلم للماليني، بريوت،   )1(
  .213 حممد حسن، مرجع سابق، صطسعبد البا  )2(
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كانت خمتلفة يف متغري واحد أو أكثر فقد متتلك جمموعة ما خاصية قد ال متلكها 
جمموعة أخرى ألن الباحث ال يقوم بمعاجلة املتغري املستقل وال يمكن استخدام 
ً                                                                    نفس عوامل الضبط املستخدمة يف البحوث التجريبية تكثريا ما متنع االعتبارات 

مثال ذلك إذا كان الباحث يرغب «ة معاجلته، األخالقية معاجلة متغري ما رغم إمكاني
يف دراسة أثر رعاية األم قبل الوالدة عىل حالة الطفل بعد سنة من عمره فمن غري 

 أن حترم جمموعة من األمهات من الرعاية قبل الوالدة من أجل البحث ياألخالق
 .)1(»ً                                                              العلمي يف الوقت الذي نعلم فيه مجيعا أمهية هذه الرعاية لألم وطفلها

يركز هذا النوع من البحوث عىل حتديد العوامل املسئولة عن باختصار؛ 
 .)2(املشكلة وكيف وملاذا حتدث الظاهرة املبحوثة ؟

 
 أن يتأكد الباحث الذي يستخدم هذا النوع من البحوث أن السبب الذي يدرسه    1-

 .ً                دائام مع النتيجة
 .ً                         هل يظهر دائام قبل النتيجة    2-
 .هل السبب حقيقي أم جمرد عالقة مع السبب احلقيقي    3-
 .هناك أسباب أخرىأن  أم ً  اً                  هل هناك سببا واحد    4-
 . ضعيفةعالقة بني السبب والنتيجة قوية أمالظروف التي تكونت هبا ال    5-

 

                                                   
 .226رجاء أبو عالم، مرجع سابق، ص   )1(
 .172عزيز حنا وأنور حسني عبد الرمحن، مرجع سابق، ص   )2(



 الفصل  اخلامس عرش 
 

 

 304  

 

 
يعتقد البعض أن هناك ثالث رشوط ينبغي توفرها لكي نستنتج أن متغري ما هو 

  لتحديدٍ       غري كافمن الرشوط سبب يف حدوث متغري آخر ويالحظ أن واحد أو أثنني 
 :العالقة بني العلة واملعلول بل جيب أن تتوفر الرشوط الثالثة يف نفس الوقت وهي

 .ن املتغري التابع يمكن التنبؤ به من املتغري املستقلوجود عالقة إحصائية تدل عىل أ    1-
ً                             هنا جيب عىل الباحث أن يعطي من ، وً                                        أن يسبق املتغري املستقل زمنيا املتغري التابع    2-

األدلة عىل أن املتغري املستقل يسبق املتغري التابع وأن املتغري التابع ال يمكن أن 
 .حيدث قبل حدوث املتغري املستقل

ً                                                             وجد عوامل أخرى يمكن أن تكون سببا يف حدوث املتغري التابع غري أنه ال ت    3-
ينبغي عىل الباحث أن يدخل متغريات أخرى يف املوقف بحيث من املحتمل أن 
ً                                                                         تكون سببا للمتغري التابع ويالحظ أثرها، فإذا مل تتغري العالقة بني املتغري املستقل 

 .سببيةواملتغري التابع كانت العالقة بينهام عالقة 

 
ل يف اكتشاف  املقارنة من طريقة جون استوارت مبع الدراسات السببيةنت

االرتباطات السببية التي مكنت العلامء من إدراك العالقة العلية بني الوقائع بعضها 
ك  التي تقرر أنه إذا كان هناك حلالتني أو أكثر للظاهرة املدروسة ظرف مشرت،ببعض

 .)1(واحد فإن الظرف الذي تتفق فيه وحده كل احلاالت يكون هو السبب هلذه الظاهرة

                                                   
 .318فان دالني، مرجع سابق، ص   )1(
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 :)1(طريقة االتفاق والتالزم يف الوقوع  1-
ً                                                                    تفرتض هذه الطريقة أن العلة واملعلول متالزمان يف الوقوع دائام، فإذا وجدت 

 : العلة وجد املعلول، أي أنه إذا وجد السبب وجدت النتيجة، مثال
 جلد واملثابرة                                         التفوق الدرايسا

 :طريقة التالزم يف التخلف  2-
تفرتض أن العلة واملعلول متالزمان يف التخلف، أي أنه إذا غابت العلة غاب 

 :املعلول، إذا غاب السبب غابت النتيجة، مثال
 انخفاض مستواه التحصييل          غياب التلميذ عن املدرسة                     

 :طريقة التالزم يف الوقوع والتخلف  3-
إذا وجد السبب أنه ن هذه الطريقة جتمع بني الطريقتني السابقتني وتفرتض إ

 :وجدت النتيجة، وإذا غاب السبب غابت النتيجة، مثال
 غاز األكسجني                                        االحرتاق 

 :طريقة التغري النسبي   4-
ً                                                                 وتفرتض أن أي تغري يف العلة يصاحبه تغري يف املعلول زيادة أو نقصانا، أي 

إذا زادت املثابرة زاد التفوق يف الدراسة، وإذا قلت املثابرة قل : عالقة طردية، مثال
 .التفوق الدرايس

 

                                                   
 .223رجاء أبو عالم، مرجع سابق، ص   )1(
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 :طريقة العوامل املتبقية أو الربع األخري  5-
أنه عندما تكون العوامل املحددة التي تسبب بعض تعتمد هذه الطريقة عىل 

 أن تكون ناجتة عن بدأجزاء الظاهرة معروفة فإن األجزاء املتبقية من الظاهرة ال
 .)1(العوامل املتبقية

 
إن النتائج ال تكون مرتبطة بعامل واحد معني بل مرتبطة بشبكة من العوامل بحيث     1-

 .هل حرصهايس
هذه الظاهرة إن الظاهرة قد حتدث نتيجة سبب معني يف ظرف معني وأن نفس     2-

 .لسبب آخر من ظرف آخريمكن أن حتدث نتيجة 
 .)2(ً                                                                       أن كثريا مما نعتقده أسباب لنتائج يمكن أن تكون جمرد تالزم غري سببي بني ظاهرتني    3-

 
 يطبق عندما يكون الغرض من الدراسة هو الكشف عن السببيالبحث إن 

األسباب املحتملة بني متغري وآخر من خالل ما يمكن مجعه من معلومات وكذلك 
 .أو إنساينأخالقي يف بعض احلاالت التي يكون استخدام املنهج التجريبي فيها غري 

ا أو وملا يتطلبه التجريب من جهد ووقت ومال مثل إسقاط طائرة أو يلحق أمل
 العالقات السببية املقارنة باعتبارهامنهج أذى باآلخرين؛ لذا يلجأ العلامء إىل استخدام 

 قريبة الدقة يف النتائج من املنهج التجريبي وألن البحث يتم يف البيئة الطبيعية لألفراد،
                                                   

 .277أمحد بدر، مرجع سابق، ص   )1(
 .260ابق، ص ذوقان عبيدات، وآخرون، مرجع س  )2(
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كام أنه حلقة وصل بني الدراسات التجريبية والوصفية وهي هتدف إىل اكتشاف 
نة لنموذج معني من السلوك وبمقارنة جمموعة من األشخاص يتوفر األسباب املمك

 .)1(فيهم نفس السلوك بمجموعة أخرى ال يتوفر فيها هذا النموذج من السلوك

 
ال خيتلف تطبيق هذا املنهج عن بقية املناهج األخرى من حيث خطواته العلمية، 

 :)2(وهي كاآليت
 .اختيار املشكلة البحثيةوبيان مسوغات ً                                 حتديد مشكلة البحث وتوضيحها مسبقا     1-
 .مراجعة الدراسات السابقة أن وجدت والنتائج التي وصلت إليها    2-
 ، ويرى علامء املنهجية أن حيدد الباحث عدد من األسباب املحتملةفرض الفروض    3-

 يشرتط  يف هذا النوع من البحوثً                                        ثم يتبعها بفروض بديلة ونظرا ألمهية الفروض
 .علامء املنهجية أن يوضح الباحث املسلامت التي اعتمد عليها يف فروضه

حتديد جمتمع الدراسة واختيار عينة البحث، فإذا أردنا دراسة أثر اجلد واملثابرة     4-
يف التفوق الدرايس علينا أن نختار جمموعتني متشاهبتني يف معظم اخلصائص 

ع، املواد الدراسية، املدرسة، الخ، وختتلف يف عامل واحد فقط عىل العمر، النو
ل املراد أن تكون أحداها جمموعة جتريبية وهي التي يدخل عليها العامل املستق

 .ابطةدراسته واألخرى جمموعة ض
 .مجع املعلومات بأحد الوسائل املستخدمة يف مناهج البحث    5-

                                                   
 .172عزيز حنا، وأنور أحسن، املرجع السابق، ص   )1(
 .255صالح بن محد العساف، مرجع سابق، ص  )2(
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ة مراجعة البيانات، وتبويبها وتفريغها حتليل البيانات وتشمل هذه اخلطو    6-
 .وحتليلها وتفسريها باستخدام األساليب اإلحصائية

إعداد ملخص البحث وهنا يوضح الباحث ما تم التوصل إليه من نتائج وما     7-
 .يرتبط هبا من توصيات

 
رغم من أن الباحث ال يعالج ً                                          إن تصميم البحث السببي املقارن بسيط جدا بال

ا حيث يتم استخدام األساليب  هبتقيدال جيب ضبطيةاملتغري املستقل، فإن هناك إجراءات 
اإلحصائية يف البحوث السببية أكثر من البحوث التجريبية ويتضمن التصميم يف البحث 

رن النتائج السببي املقارن جمموعتني من األفراد ختتلفان يف أحد املتغريات املستقلة وتقا
 بالنسبة ألحد املتغريات التابعة مع عدم استخدام التعيني العشوائي واملعاجلة والضبط
التي متيز البحوث التجريبية ألن املجموعات تكون موجودة بالفعل يف البحوث 

ً                          العلة واملعلول حتديدا يمكن السببية األمر الذي جيعل من الصعب حتديد العالقة بني 
 .)1( فيهالوثوق

 
 .عدم القدرة عىل التحديد الدقيق للعوامل ذات العالقة املتبادلة    1-
ً                                               وجود عدة أسباب تؤثر يف الظاهرة وليس سببا واحدا    2- ً. 
اءها حدوث الظاهرة خيتلف من وقت آلخر نتيجة لتعدد األسباب التي تقف ور    3-

 .م حتدث مرة أخرى لسبب آخرسبب ما، ثفقد حتدث الظاهرة ل
                                                   

 .229، منهج مرجع سابق، صمرجاء أبو عال  )1(
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 .عدم ثبات الظاهرة اإلنسانية يؤدي إىل عدم التحكم فيها    4-
 .ً                                               عند دراسة ظاهرتني يصعب حتديد أهيام سببا وأهيام نتيجة    5-
 .)1(قد يكون هناك عامل ثالث أدى إىل وجود املتغري املستقل واملتغري التابع    6-

 

  - 

 : منهج العالقات السببية املقارنة1-
 .يبحث يف العوامل املسئولة عن حدوث الظاهرة ومقارنته لألسباب  - أ  
 ً.                           درس املتغريات بعد حدوثها فعالي   -ب
 .درس املتغريات يف بيئتها الطبيعيةي  -ج
 .سعى إىل حتديد عامل واحد مسئول عن الظاهرة وله القدرة عىل التأثري فيهاي  -د
لو توفرت إمكانية ذلك ال تتم معاجلة املتغري املستقل وال جيب معاجلته حتى و  -هـ

 .هاوال يمكن ضبط
 .ل يف اكتشاف االرتباطات السببيةاستوارت مبع من طريقة جون ن  - و
ً                                             ما ألنه يكون أحيانا هو العامل املسئول فعال عن ستطيع استبعاد عامل ال ي  - ز ً

 .حدوث الظاهرة
 :املنهج التجريبي  2-

 .يبحث يف مدى تأثري العوامل املستقلة عىل العامل التابع  - أ  
                                                   

حامد الدفاعي وجبار العبيدي، املرشد العميل ملناهج األبحاث التقنية واإلعالمية، مركز عبادي صفاء،   )1(
 .63ف، ص1998



 الفصل  اخلامس عرش 
 

 

 310  

 

 يف الوقت احلارض من أجل التنبؤ يدرس تأثري املتغري املستقل عىل املتغري التابع   -ب
 .وضع الظاهرة يف املستقبلب

 . الظاهرة يف بيئتها الصناعيةيدرس  -ج
 .يسعى إىل حتديد أكرب قدر ممكن من العوامل املسئولة عن الظاهرة  -د
 .ط املتغري املستقلضبتتم معاجلة و  -هـ
 .ال يقارن بني األسباب  - و
 .يستطيع الباحث استبعاد أي عامل غري مؤثر يف الظاهرة  - ز
 :منهج العالقات االرتباطية   3-

 . إذا كان هناك عالقة بني املتغريات من عدمهايبحث فيام  - أ  
 عكسية ،يسعى ملعرفة درجة تلك العالقة من حيث قوهتا أو ضعفها وما نوعها   -ب

 . موجبةم طردية أو سالبة أمأ
 .يتم التعبري عنها بصورة كمية أي رقمية  -ج
 .معرفة أحد املتغريات يساعد الباحث عىل عملية التنبؤ باملتغري اآلخر  -د
   - 

 يتفق كل من املنهج التجريبي واملنهج السببي املقارن ومنهج العالقات االرتباطية
 :يف األمور اآلتية

 .تابعةكل منهم يبحث يف دراسة العالقة بني املتغريات املستقلة وال    1-
 .كل منهم يقوم بتقسيم األفراد إىل جمموعات    2-
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-1 
يمكن بواسطته دراسة العالقة بني عدد كبري من املتغريات املستقلة وبني نتيجة   - أ  

 .واحدة
 .نسب املناهج لدراسة العالقة بني السبب والنتيجةيعترب أ   -ب
 .اته املنهجيةإجراءسهل التصميم وغري معقد يف   -ج
 .وقت وجهد كبريين إىلال حيتاج   -د

-2 
 متغري واحد اً                                                  صعوبة وجود جمموعتني متشاهبتني متاما يف كل املتغريات ما عد  - أ  

 .فقط
 ط املتغري املستقل قد يؤدي إىل ضعف يف البحوث السببيةضبال تتم فيه معاجلة و   -ب

 .املقارنة
عن أي مستوى بالنتائج املتوصل إليها باستخدام منهج العالقات السببية ال تقل   -ج

 .تجريبي املنهج النتائج
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يتميز منهج دراسة احلالة عن املناهج األخرى بشكل عام والدراسات الوصفية 
ً                                                                 التي يعد جزءا منها بشكل خاص؛ لكونه هيدف إىل التعرف عىل مشكلة واحدة 

 .معينة بشكل تفصييل دقيق
م منهج دراسة احلالة يف البحوث العلمية ً                                 وعموما فإن الباحث يلجأ إىل استخدا

 :يف احلاالت األربعة اآلتية
عندما يراد دراسة خمتلفة املواقف دراسة تفصيلية تلم بكل اجلوانب االجتامعية   - أ

ً                                                                 والثقافية عالوة عىل ما تصفه الثقافة من قيم وعادات وتقاليد، فضال عن 
 .اآلراء واألفكار وما قد يسود من اجتاهات

 .)1(ما يراد دراسة التاريخ التطوري لشخص أو ملكان أو ملوقف ماعند  -ب
عندما يراد أن يتوصل إىل معرفة حقيقة احلياة الداخلية لشخص ما بدراسة   -ج

ً                                                                       حاجاته االجتامعية واهتامماته، ودوافعه، عىل أن ينظر إىل الفرد باعتباره عضوا 
 .)2(فتها الكليةيف اجلامعة التي يعيش فيها ويتفاعل معها يف إطار ثقا

                                                   
 .188صالح مصطفى الفوال، مناهج البحث يف العلوم االجتامعية، مرجع سابق، ص   )1(
 .257 حممد حسن، مرجع سابق، ص طعبد الباس  )2(
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 عندما يراد الكشف عن حقائق موقف اجتامعي ما أو التوصل إىل كنه العمليات  -د
 االجتامعية املختلفة يف املجتمع والتي حتدث نتيجة للتفاعل بني األفراد كعمليات

 .  )1(التنافس والتواؤم والرصاع
 ، والتعرفدف التعرف عىل املتغريات األساسية والثانوية وحتديدهاك هبوكل ذل

 عىل أثارها وعىل العالقة التي بينها والبحث عن املسبب وملاذا قام هبذا أو ذلك الفعل؟
 ؟ وما العالج أو احلل إذا تطلب األمر ذلك

 ؟وما الذي ينبغي أن يقوم به املجتمع حيال هذه احلالة
كتشف احلالة وأثارها املوجبة اوما الدور العلمي للباحث أو اإلحصائي الذي 

 ؟سالبةوال
ً                                                                   ومما جتدر اإلشارة إليه أن منهج دراسة احلالة يكون مسامها يف زيادة اإلنتاج 
العلمي واملعريف، عندما ال يقترص عىل دراسة احلاالت السالبة فقط، بل عندما يركز 
عىل احلاالت املوجبة ليكتشف أرسار اجيابياهتا واستنباط العرب منها بام يفيد اآلخرين 

 .)2(يف املجتمع
 يف البحث أم ً  اناك اختالف بني علامء املنهجية حول كون دراسة احلالة منهجوه

 ؟أداة أم وسيلة أم طريقة
ً                                                       ن األوان أن تعد دراسة احلالة منهجا مستقال يتجاوز ارتباطهويمكن القول، أنه آ ً 

دمت الكثري من النتائج بمنهج البحث الوصفي، وذلك ألن دراسة احلالة قد ق
 خطوات ً                                                   تطور علم املنهجية وعلم القياس ساعدا كثريا عىل بلورة، كام أنوالدراسات

 . ا كياهنا وقواعدها وأسسهالة وعرضها كمنهجية مستقلة خاصة هلمنهج دراسة احلا
                                                   

 .189صالح مصطفى الفوال، مناهج املرجع السابق، ص  )1(
 .89عقيل حسني عقيل، مرجع سابق، ص   )2(
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تؤثر التي واملتميزات ً                                       متثل نوعا من البحث املتعمق عن العوامل دراسة احلالة
ن أو أرسة أو مجاعة أو مؤسسة ً                        وحدة اجتامعية ما شخصا كافردية يف ظاهرة فردية أم 

 .)1ً(       حملياً                 اجتامعية أو جمتمعا
واستخدام مصطلح دراسة احلالة يف الطب وأنتقل إىل علم النفس عن طريق 

يرجع تاريخ استخدام منهج دراسة احلالة أما يف علم االجتامع يل، عقالطب النفس ال
لألرس العاملة ته دراس يف )يل بالي(إىل النصف األول من القرن التاسع عرش عىل يد 

يف فرنسا من حيث أحواهلا االجتامعية واالقتصادية، كام استخدمه بنجاح عامل الرتبية 
  سيغموند فرويد مؤسس مدرسة التحليلً         ، فضال عن)جان بياجية(والنفس السويرسي 

 وطريقة .»العقل الباطن«النفيس يف صياغة كثري من نظرياته عن الوعي الباطن 
ستطيع احلصول عليها بدون هذا  تؤدي إىل اكتشاف معلومات قد ال يدراسته احلالة

 .)2(املنهج

 
تتفق أغلب التعريفات عىل أن منهج دراسة احلالة هو املنهج الذي يتجه إىل مجع 

ً                   نظاما اجتامعيا أم مؤسسة أمً                                                    البيانات العلمية املتعلقة بأية وحدة سواء كانت فردا أ  مً
ً            معا حمليا أجمت ً                                                               جمتمعا عاما، وهو يقوم عىل أساس التعمق يف دراسة مرحلة معينة من مً ً

 تعميامت تاريخ الوحدة أو دراسة مجيع املراحل التي مرت هبا وذلك بقصد الوصول إىل
 .)3(علمية متعلقة بالوحدة املدروسة، بغريها من الوحدات املشاهبة هلا 

                                                   
 .53حامد زهران، مرجع سابق، ص   )1(
 .100-106يدار، مرجع سابق، ص  حممد دوحعبد الفتا  )2(
 .225 حممد حسن، مرجع سابق، ص طعبد الباس  )3(
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هناك عالقة تكامل بني منهج دراسة احلالة وطرق ومناهج البحث األخرى، 
ففي معظم البحوث النفسية والرتبوية واالجتامعية واإلنسانية، فإن املنهج املسحي 

دراسة  ومنهج دراسة احلالة يكمالن بعضهام ببعض، وهناك عالقة وثيقة بينهام حيث أن
 تتطلب أما طريقة املسح فإهنا. من احلاالت لعدد قليل احلالة تتطلب الفحص التفصييل

 . جتميع البيانات الكمية من عدد كبري من املفحوصني
وسائل مجع البيانات كاالستخبارات ومقاييس التقدير، دراسة احلالة وتستخدم 

شهادات وأدلة الرواة، وواملالحظة، واملقابلة، وبطاقات الدرجات والسجالت، 
ً                                                    ذا فضال عن استخدام الطرق اإلحصائية الالبارامرتية عندما وسجالت احلياة وه

تكون احلاالت مصاغه وملخصه لتكشف عن عدد مرات تكرار حدوث الظاهرة، 
 . ً                               فضال عن عالقته بمنهج حتليل املضمون

ت النظر إىل تومما زاد من أمهية هذا املنهج ظهور نظرية اجلشطالت التي لف 
تفاعل فيه الكائن احلي واعتبار الكائن احلي  الذي تم باملوقف الكيلرضورة االهتام

 .)1(ً                                                        نفسه جزءا من املوقف الذي ال ينفصل عنه إال بقصد التحليل فقط
وإن دراسة احلالة التي تتم بصورة صحيحة وعلمية تتطلب فرتة طويلة من 
الزمن للحصول عىل شكل وكمية املعلومات املطلوبة والوصول إىل األسباب ذات 

 هواألمهية ويف هذا املنهج يتطلب األمر من الباحث أن يتحىل بالصرب ألنالداللة 
 .يتميز بالعمق والشمول

 جاالت االجتامعية والرتبويةاملويتطلب استخدام منهج دراسة احلالة يف اإلدارة أو يف 
والنفسية ويف الظواهر الطبيعية، مرونة كافية يستطيع فيه الباحث أن يطور ويعدل 

                                                   
 .226 حممد حسن، مرجع سابق، ص طعبد الباس  )1(
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دراسة االستطالعية، وما يتحقق من الوضه نتيجة احلصول عليه من خطة بحته وفر
 وحياول تميز بالعمق أكثر من ما تتميز باالتساعبرص باملوضوع ومثل هذه الدراسات تت

الباحث فيها مجع املعلومات املشتقة من خمتلف املصادر وتنسيقها وإعادة عرضها 
الة قيد الدراسة وبني غريها بشكل متكامل مع استطالع اجلوانب املشرتكة بني احل

 .من احلاالت

 
 :يتباآليمكن حتديد خصائص دراسة احلالة 

 . إن دراسة احلالة قد تكون مجاعة أو نظام من األنظمة أو جمتمع أو فرد  -  أ
 مبرية أكينصب منهج دراسة احلالة عىل الوحدات االجتامعية سواء كانت   -ب

 .صغرية
ً                                                          دة الصغرية تكون جزءا من دراسة إحدى احلاالت وتكون نفسها حالة الوح  -ج

 .)1(هتا يف دراسة أخرىذاقائمة ب
تم ة تعتمد عىل عنرص الزمن ومن ثم هتمنهج دارسة احلالة طريقة تتبعيه ترابطي  -د

، حيث أن دراسة احلالة هتتم بسلسلة األحداث املرتابطة ةبالدراسة اإلكلينيكي
ة، وإن هناك عالقات تتفاعل بني هذه األحداث يمكن حتليلها يف احلياة الواقعي

يمكن دراستها بدقة بواسطة تصميم عميل  بحيث إىل عدد صغري من املواقف
 .يتضمن التسلسل والوضوح والتنظيم والتكامل واالعتدال

يقوم منهج دراسة احلالة عىل أساس من التعمق يف دراسة الوحدات املختلفة   -هـ
 . بالوصف اخلارجي أو الظاهرة للموقف االكتفاءموعد

                                                   
 .255 حممد حسن، مرجع سابق، صطعبد الباس  )1(
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هيدف املنهج إىل حتديد خمتلف العوامل التي تؤثر يف الوحدة املدروسة أو   -و
 .)1(الكشف عن العالقات السببية بني أجزاء الظاهرة

 .احلاالت الراهنةعن منهج دراسة احلالة منهج دينامكي ال يقترص عىل البحث   -ز
ى إىل تكامل املعرفة العتامده عىل أكثر من أداة منهج دراسة احلالة منهج يسع  -ح

 .للحصول عىل املعلومات
 تم باملوقف الكيل وبمختلف العوامل املؤثرة فيه والعملياتمنهج دراسة احلالة هي  -ط

 .الفاعلة فيها

 
 :وتتلخص فيام ييل

 حليل الدقيق والوصفاكتشاف األسباب الرئيسية لألوضاع احلالية من خالل الت 1-
 .الشامل العميق للبيانات واملعلومات

 .وضع خطة لتحسني هذه األوضاع أو تصحيح مسارها 2-
 .العمل عىل تعديل االجتاهات غري املرغوبة أو تغيريها 3-
 التعرف إىل احلقائق وتسجيلها بموضوعية والقيام بتحليلها وتشخيصها والوصول 4-

 .امةمنها إىل استنتاجات ومبادئ ع
يف العالج النفيس نتائجها التحليلية املعمقة واستخدامها إمكانية االستفادة من  5-

 .)2(أو اإلصالح االجتامعي أو االقتصادي أو السيايس

                                                   
 .256املرجع نفسه، ص  )1(
 .109عقيل حسني عقيل، مرجع سابق، ص  )2(
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لية، كام يستخدم من قبل ميستخدم يف كثري من املواقف اليومية يف احلياة الع

ً                                                يد أن خيتار صديقا فإنه يدرس سلوكه احلايل والسابق، الباحثني، فاإلنسان حني ير
علومات عن وضعها احلايل املمع ة حياته فإنه يقوم بدارسة حالة وجيوحني خيتار رفيق

 .وتارخيها واألحداث اهلامة التي مرت هبا
حياته وصلته باملرض عىل تاريخ عرف توالطبيب يقوم بدارسة حالة املريض لي

قوم بدارسة حالة األرسة الفقرية التي يلباحث االجتامعي والتاريخ الصحي له، وا
درس التوجيه واإلصالح فتحتتاج إىل مساعدة، أو الطفل املنحرف الذي حيتاج إىل 

 .أرسته وطفولته ومدرسته
  املريض الذي يتعامل معه وجيمع معلومات»حالة«والطبيب النفيس يقوم بدراسة 

 .ثرت فيهة التي أعن تطور حالته النفسية والعوامل اهلام
ً                                 ني يعد ملفا للطالب يسجل فيه أبرز  لكل طالب ح»حالة«واملعلم يقوم بدراسة 

 .احلوادث واخلربات التي مر هبا الطالب يف حياته األرسية واملدرسية والصحية وغريها
 : ويتطلب استخدام دراسة احلالة يف البحث العلمي عدد من املحددات، وهي

 .ستقلة التي يمكن ربطها بالسلوك يف عالقة سببيةحتديد املتغريات امل 1-
 .حتديد قيم املتغريات املستقلة والسلوك الذي تم تفسريه عن طريق القياس 2-
 .إثبات أن الظاهرة هي حالة من التعميم الذي سبق الوصول إليه 3-
 .صياغة النظريات لرشح هذه التعميامت وحدودها وحاالهتا 4-
فرس املشكلة ونشأهتا وتطورها مستندة عىل خربة الباحث صياغة الفرضية التي ت 5-

باملوضوع وإملامه بالعوامل املؤثرة فيه، واإلفادة من خربات اآلخرين، ووجهات 
 .نظرهم
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 :هناك أسلوبان يف منهج دراسة احلالة مها

 .أسلوب تاريخ احلالة 1-
 .أسلوب التارخيي الشخيص للحياة 2-

-  
ه والعوامل الدتتاريخ احلالة هي دراسة مسحية طولية شاملة لنمو الفرد منذ و

  االجتامعية واخلربات املاضية، والتاريخ الرتبوي والتعليميةالتنشئواملؤثرة فيه، والسلوك 
 .)1(والصحي واألرسي املحيط به

ق الشخصية واملذكرات إن هذا األسلوب يتطلب الرجوع إىل مصادر أخرى كالوثائ
أن السري الشخصية واملذكرات واليوميات )  البورن(اليومية واخلطابات، حيث يرى 

تكشف عن اخلربات الداخلية لألشخاص وتعطي سواء بطريقة مقصودة أو غري 
 .)2( معلومات تتعلق ببناء وديناميكية احلياة العقلية لصاحبيها وطريقة سلوكهمقصودة

 :)3(الوثائق الشخصية عىل األسس اآلتيةوجيب أن يتم تناول 
 .ةالدوافع التي أخذت بالكاتب لتسجيل وثائقه الشخصي 1-
 .الفرص التي توافرت له لكي يعرف احلقيقة التي يسجلها 2-
 .جوانب مميزاته ومثالياته 3-
 .ً                                        قدرا من البصرية والقدرة عىل تسجيل العواطف 4-

                                                   
 .192ف،  ص 1989، دار املعرفة اجلامعية، القاهرة، 2والعالج النفيس، طماهر حممود عمر، املقابلة يف اإلرشاد   )1(
 .270 حممد حسن، مرجع سابق، صطعبد الباس  )2(
 .8، املرجع السابق، صنأنور حسني عبد الرمح  )3(
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- 

 أسلوب تاريخ احلياة عىل أنه التاريخ النفيس حلياة الشخص، حيث يشجعيعرف 
مريضه عىل مناقشة كل فرتات تاريخ حياته املريض بتلقائية  - ً    مثال -املعالج النفيس 

 .)1(مما يظهر املواد املهملة ووضعها يف اإلطار الكيل حلياته
 :ء املنهجية يفويبدو الفارق بني أسلويب دراسة احلالة كام أتفق عليه علام

يسعى للتحقق من صحة البيانات املجمعة عن الوحدة حمل : ن تاريخ احلالةإ 1-
 االهتامم ينصب ً                                                        الدراسة، فإذا ما كانت تلك الوحدة فردا عىل سبيل املثال فإن

 ن صدق ما قاله هو عن نفسه أو ما مجع حوله وعنه من معلومات،هنا عىل التأكيد ع
لجوء إىل مصادر متعددة للحصول عىل تلك البيانات ووسيلة التأكيد هنا هي ال

 .والعمل عىل مقارنتها بعضها بالبعض اآلخر
ً                                          هيتم أساسا بالفرد كشخص وبالتايل فإن االهتامم : ن التاريخ الشخيص للحياةإ 2-

أثناء الدراسة قارص عىل عرض حياة الفرد من وجهه النظر اخلاصة لذلك الفرد 
التفسريات أو التحليالت ملراحل نمو ذلك الفرد،  -ل  بطبيعية احلا-بام يف ذلك 

 .)2(السيام االنفعالية والسلوكية منها

 
 أسفرت الدراسات املستفيضة حلاالت متنوعة من الوقوف عىل خطوات إجرائية

 :)3(منهجية لتميز هذا املنهج، وذلك  بتحديد عرش خطوات إجرائية؛ هي
                                                   

 .193ماهر حممود عمر، مرجع سابق، ص  )1(
 .184صالح مصطفى الفوال، مرجع سابق، ص  )2(
 .114-115ص .، مرجع سابق، صعبد الفتاح حممد دويدار  )3(
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 .الت والقضايا األولية بأفضل درجة من الدقة والوضوححتديد املشك 1-
 .جتميع املعلومات بلغة مفهومة تعرب عن لغة البيئة أصدق تعبري 2-
 .فحص البيانات السهلة والواضحة قبل غريها من املعطيات الصعبة واملعقدة 3-
استنباط تفسريات وتعليالت حدسية تكون معتمدة عىل أساس ما هو متاح من  4-

سقة ومتفقة مع بعض الشواهد احلجج والرباهني رشيطة أن تكون متلة واألد
 .وغري متعارضة مع شواهد أخرى

ً                                                                  استكشاف األدلة الكافية، وقد يكون الدليل مبارشا أو غري مبارش، ولكن جيب  5-
ً                                                                              أن يكون مقبوال أو مسلام به، أي بدهييا ووثيق الصلة باملوضوع؛ أي مناسبا ومتعلقا ً ً ً ً 

 .كون الدليل قد تم احلصول عليه من مصادر كافية، وموثوق هبا به، وأن ي
ً                                                                     فحص الدليل ومصادره، فحصا حمكام ودقيقا، وكذلك األمر فيام يتعلق بالشهادة 6- ًً 

 .الشخصية وأدلة الرواة
ً                                                                        أن يكون هناك سؤاال أو حتقيقا انتقاديا حاسام أو فاصال أو قاطعا عن منطق  7- ً ًً ً ً

 . تطالب بحسم القضايا وحل املشكالتالرباهني واحلجج التي
من املحتمل أن تكون بعض الرباهني غري مالئمة يف حني أن بعضها اآلخر  8-

ً                                                                       يكون مالئام، أو عىل األقل مقنعا؛ لذلك جيب انتخاب أكثر التفسريات اتفاقا مع  ً ً
 .الدليل والربهان

 .العالج أو اإلرشادم جيب استنباط خطة ثاالستدالل من املعلوم إىل املجهول، ومن  9-
جيهز تقرير احلالة ويتم إعداده بصيغة علمية ختصصيه، وجيب أن يسهم هذا  10-

ً                                                                        التقرير يف إقرار فهم احلالة فهام مستفيضا يساعد عىل تطبيق املبادئ التي أسفر  ً
 .عنها التقرير عىل احلاالت املتشاهبة

لتي التعميم أو هذه هي أهم اخلطوات واملراحل، وبذلك يتم التغلب عىل مشك
 .العلية أو السببية بوصفها أبرز مشكالت منهج دراسة احلالة
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وخاصة عند االستعانة باملذكرات واليوميات واخلطابات، : التحيز الشخيص   -أ  

 .فيصبح الباحث أسري لتحيز الشخيص
 بولوجية وهذه الدراساتحيث يستخدم يف الدراسات األنثرو: ثقايفالتخلف ال   -ب

 .عتمد نتائجهاتمقترصة عىل املجتمعات املتخلفة وبذلك ال 
 .التغريات التي تطرأ عىل احلالة خالل فرتة الدراسة   -ج

 

- 1 

ً                                  منهج دراسة احلالة جتعله شائعا، ومن التي يتميز هبا يوجد عديد من املميزات 
 :هذه املميزات هي

يساعد عىل إدراك احلقائق االجتامعية وتوضيحها، ألنه عن طريق معايشها   -  أ
يمكن لبحوث دراسة احلالة أن تبني الفراغات واملتناقضات بني اآلراء املختلفة 

ً                    فهام معمقا للتحوالت التي يقدمها املفحوصني، كام تقدم بحوث دراسة احلالة  ً
 .االجتامعيةالتي تصيب الظواهر 

 . يف توفري املعلومات ويف تكوين الفرضيات لدراسات أخرى مستقلةيساعد  -ب
 .جه بنفسهنهيساعد منهج دراسة احلالة الباحث عىل أن حيكم عىل تطبيقات م  -ج
 .)1(ً                                             يعد مصدرا للفرضيات عن طريق املشاهدات واملالحظات  -د

                                                   
 .192املرجع نفسه، ص   )1(
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-2  

الة ومدى االعتامد عليه يف يشك بعض الباحثني يف أمهية منهج دراسة احل
 :البحث لعيوب رابعة لعدة عوامل أمهها

من حيث أن  البيانات التي جيمعها الباحث باستخدام هذا املنهج صدقعدم   -  أ
 :احلياة ال تعطي نتائج صادقة لألسباب اآلتيةسجالت 

 التي تتفق مع ما يريده الباحث أو ما يعتقد لقد يسجل املبحوث األقوا  1-
 .ث أن الباحث يريده، ويف ذلك حتريف للحقائق عن موضوعهااملبحو

ً                                                                كثريا ما يبتعد املبحوث عن ذكر احلقائق كام حدثت فيحاول أن يكتبها من  2-
ً                                  وجهة نظره مربرا ترصفاته ومؤيدا نظر  .إىل األشياء واألشخاصته ً

خياله ن قد حياول املبحوث تضخيم احلوادث وإضافة حوادث جديدة م 3-
 . الباحث حتديد ما حدث منها وما مل حيدثفيصعب عىل

ً                                                                قد يتجه إىل احلقائق التي يريدها والتي تؤكد وجهة نظره مغفال اجلوانب  4-
 .السلبية التي تناقص آراءه

 فإن أغلب احلاالت التي تقدم وثائق عن حياهتا ليست إال حاالت شاذة، ولذا 5-
 .)1( املجتمعالقائمة يفصدق عىل مجيع احلاالت النتائج من هذه احلاالت ال ت

ً                                                                 من الصعب التوصل إىل قواعد وأسس عامة لتعميم الدراسات الفردية نظرا   -ب
تأثري هذه لتدخل العوامل الرئيسية املسيطرة عىل توجيه سلوك اإلنسان والختالف 

 .)2( متشابكةالعوامل عىل األفراد بصفة غري منتظمة لتأثرها بعوامل فردية

                                                   
 .282 حممد حسن، مرجع سابق، صطعبد الباس  )1(
 .64ف، ص 1981رمضان القدايف، علم النفس العام، منشورات اجلامعة املفتوحة، طرابلس،   )2(
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اسة للحاالت كثريا من الوقت واجلهد و املال، وهذا يقلل يتكبد الباحث يف در  -ج
 .من أمهية هذا املنهج ومدى االعتامد عليه يف البحث

ً                                                              وردا عىل االعرتاضات السابقة؛ فيام خيص االعرتاض األول؛ فإنه ال يوجه إىل 
 املنهج بقدر ما يوجه إىل األدوات التي يستخدمها الباحث يف مجع البيانات كسجالت

ومن املمكن التأكد من صدق البيانات التي حيصل عليها الباحث بالرجوع . احلياة
 بصحتها، ومراجعة البيانات قارير والبيانات الرسمية املوثوقإىل مصادر أخرى كالت

عىل البيانات الرسمية وعرضها ىل هبا املبحوث ملوجودة بسجالت احلياة أو التي أدا
 .للتأكد من صحتها

وهو إمكانية التعميم؛ فإننا نقول بأن كل حالة من : ينأما عن االعرتاض الثا
احلاالت ال يمكن اعتبارها فريدة يف خصائصها، وإنام تشرتك مع غريها يف كثري من 

ام جاء يف دراسة الدكتور عاطف بً         نرضب مثال  هذه نظرالاخلصائص ولتأييد وجهة 
لنموذج أعداد وتتشابه مع هذا ا«: غيث عن قرية القطرون يف مرص، يقول الباحث

ً                                                                     كبرية من القرى التي هلا نفس اخلصائص حتى ليبدو أنني أدرس هذه القرى مجيعا 
ً                                                                     مرة واحدة ذلك ألنني ال أدرس جمتمعا قائام بذاته بل أدرس جمتمعات هلا خصائص  ً

 .» بل يف جمتمعات متعددة يف العاملتتشابه مع كثري غريها يف جمتمعنا فحسبال 
ً                                          فال ضري أن يتكبد الباحث يف دراسته بعضا من أما عن االعرتاض الثالث

اجلهد والوقت واملال طاملا أنه يرغب يف الوصول إىل نتائج متعمقة مستفيضة هلا 
داللتها العلمية، وطاملا أنه يرغب يف الكشف عن العوامل الفاعلة املؤكدة يف املوقف 

 .)1( دقيقة متعمقةالكيل؛ فعىل ما يبذل الباحث من جهد عىل قدر ما حيصل عىل نتائج
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .283ذوقان عبيدات وآخرون، مرجع سابق، ص : أنظر    )1(
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ف أسلوب النظم جيب أن نعرف ما املقصود بالنظام كمفهوم، حيث عرقبل أن ن
رف املنظومة أو النظام بأنه جمموعة من األشياء جتمعت مع بعضها وتوجد بينها تع

 .عالقات متفاعلة فيام بينها وتستهدف حتقيق هدف أو أكثر
فالنظام؛ هو كل مركب من جمموعة من العنارص هلا وظائف وبينها عالقات 

ً                                                               منظمة، ويؤدي هذا الكل نشاطا هادفا وله سامت متيزه عن غريه، وإن هذ ا النظام ً
  .يقيم عالقات مع البيئة التي حتيط به؛ فالنظام يوجد يف زمان معني ومكان معني

ً                                              عبارة عن خطة متشابكة أو إسرتاتيجية تقدم تفسريا ؛ فإنه أسلوب النظمأما   
بطريقة منتظمة للغايات والسلوك واألجهزة واملصادر بغرض ً        متسلسال ً         منطقيا و

 .)1(سلوكيات والنشاطات االجتامعية واملهنيةل بالإزالة وتقليل املشكالت التي تتص

 
 ضمن جمموعة من املنظوماتبمنظومة، هذه املنظومة الكونية تتالكون كله حمكوم  1-

                                                   
 .243ف، ص 1985كويت، مجعية االتصاالت الرتبوية والتكنولوجيا، تعريف تكنولوجيا الرتبية، دار القلم، ال  )1(
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الكربى، كل منظومة كربى تتضمن هي كذلك العديد من املنظومات الصغرى، 
 ً.                 ت فرعية أقل صغراوهذه املنظومات الصغرى تتضمن منظوما

الوطن العريب منظومة فرعية من املنظومات املختلفة التي تتفرع من املنظومة  2-
الكونية، واألقطار العربية بدورها منظومات فرعية ملنظومة الوطن العريب، 

مثل (وداخل كل قطر عريب كمنظومة، منظومات أصغر تتفرع من هذه املنظومة 
 ...).دية، والتعليمية،املنظومة العسكرية، واالقتصا

 املنظومة التعليمية يف الوطن العريب تتفرع إىل منظومات فرعية يف األقطار العربية، 3-
وكل منظومة للتعليم يف أي قطر عريب تتضمن جمموعة أصغر من املنظومات 

منظومة األطفال، : تتضمن منظومات فرعية مثل: مثل منظومة التعليم النظامي
، ومنظومة التعليم غري ...ليم االبتدائي، والتعليم الثانوي،ودور احلضانة، التع

منظومة الثقافة، واإلعالم، والنقابات، : تشمل منظومات فرعية مثل: النظامي
 . )1(، الخ...واالحتادات، واجلمعيات،

تظل املنظومة قائمة ألهنا موجودة أو مصممة لتحقيق هدف ما أو جمموعة  4-
 .كون مفتوحة أو تكون مغلقةأهداف، واملنظومة أما أن ت

 
 .الوسيلة التي متكنهم من وضع املشكالت ضمن منظور منتج 1-
 . بديلةتً                                         االستخدام الفعال للموارد استنادا إىل تنظيام 2-
الوصول إىل جمموعة من األساليب التخطيطية التي تفسح املجال للتخطيط الواسع  3-

 .بعيد املدىالنطاق وال
                                                   

 .6ف، ص 1993 ليبيا، -ناجي خليل وآخرون، نظريات التعليم، منشورات جامعة سبها، سبها   )1(
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إتباع مناهج موجهه نحو حل املشكالت يف جمال األبحاث والتطوير والربط بني  4-
 .)1(ميادين االختصاصات املختلفة

 

- 

 وهو النظام الذي يتميز بعالقات تبادلية بينه وبني بيئته فيستمد موارده األساسية
 : بعدة خصائص أمههامنها، ويزودها بمخرجاته؛ ويتميز

 .يتبادل النظام املفتوح التأثر والتأثري مع البيئة 1-
 .حيافظ النظام املفتوح عىل حالة من التوازن واالستقرار 2-
 .نشاط مستمر فهو يستورد موارده من البيئة وحيوهلا إىل خمرجات تلبي حاجة البيئة 3-
 عملياته يف ضوءغذية ويعدل يتلقى النظام تغذية راجعة منظمة ويستجيب هلذه الت 4-

 .اه من تغذية راجعةما يتلق
-  

ً                                                                      يسمى بالنظام املغلق ألن عالقاته مع البيئة حمدودة جدا فال يستورد من البيئة 
بيئة، ويتجاهل ما الموارد هامة وال يزودها بمخرجات هامة، فهو نظام معزول عن 

ألنظمة نحو الضمور التدرجيي واالنتفاء؛ وهذا ً                                  يدور يف البيئة وغالبا ما تسري هذه ا
ً                                                                         النظام يعدل نفسه ذاتيا بينام حيتاج النظام املفتوح إىل من يعدله وفقا لنتائجه ً)2(. 

                                                   
 .282، ص1978 جابر، أسلوب النظم بني التعليم والتعلم، دار النهضة العربية، القاهرة، دجابر عبد احلمي  )1(
 .314ذوقان عبيدات وآخرون، مرجع سابق، ص   )2(
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 يف منهج حتليل املنظومات هو وجود مشكلة تواجه الباحث إجراءن أول إ
كلة يتطلب بدوره حتديد املواصفات واخلصائص اخلاصة باملوضوع وحتديد هذه املش

ً                                          أساسا مهام ومركزيا، كذلك من املهم حتديد جراءاملطروح للبحث، ويعد هذا اإل ًً
املدى الزمني الذي سيستغرقه تناول هذه املشكلة إذ أن املدى الزمني يكون بدوره 

 املحيطة اإلجيايب منها ً                                               حمكوما بظروف موضوعية حتدد السقف الزمني، وبالظروف
 :والسلبي، وحتديد املشكلة يساعد الباحث يف

 .ال أساس هلا ً                                                       كون املشكلة حقيقية أو ومهية فكثريا ما يتناول الباحث مشكلة  -  أ
 .كون املشكلة مهمة أو قليلة األمهية  -ب
 .)1(كون املشكلة مزمنة أو طارئة، ومن ثم هل هي ملحة أم يمكن تأجيلها؟  -ج

- 2 

كل منظومة مفتوحة البد وأن تكون قادرة عىل استقبال مصدر أو أكثر من 
 .)2(عنارص املدخالت ، وتقدم عنرص أو عدة عنارص كمخرجات

 :In Putsاملدخالت  
هي تلك العنارص التي تشكل األجزاء الرضورية لعملية املعاجلة، وتتمثل يف 

تي تدخل النظام وتعترب األهداف واملواصفات من خالل النظام، أما يف العنارص ال
                                                   

 .374ف، ص 1995حنا وأنور حسني، مناهج البحث الرتبوي، دار احلكمة، بغداد، عزيز   )1(
 .374املرجع نفسه، ص   )2(
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ا تعترب األهداف السلوكية واملواد التدريسية ً           مثال، فإهناألنظمة الرتبوية أو التعليمية
 .)1(واملهارات الالزمة واملتطلبات األولية من خالل النظام

 :Out Putsاملخرجات  
ل يف احلصيلة النهائية الناجتة عن النظام وهي نواتج معاجلة املدخالت، وتتمث

يمثل التحصيل أو التغري يف ً         أنموذجا واستخداماته، ويف األنظمة التعليمية أو التدريسية 
 .ً                                                أو االجتاهات من النتائج املخطط هلا مسبقا باملخرجاتالسلوك

-3 

يف جهاز التشغيل سواء كان جهاز التشغيل حيدد رسعة إمداد املنظومة باملدخالت 
، وذلك يف ضوء جمموعة من القواعد ...جامعة أم وزارة أم مصلحة أم رشكة أم مؤسسة،

أو القوانني أو اللوائح التي تنظم عملية التشغيل، وكذلك يتحدد يف برنامج العمل 
، )فهكذا... ً                                   نوع اخلرجيني مثال يف كلية ما، أو مؤسسة،(مستوى املخرجات املطلوبة، 

 .ويمكن حتديد كم ونوع املدخالت املطلوبة حتى يتم احلفاظ عىل املنظومة يف حالة توازن
 :املعادلة

من خالل حمددة ذات نوعيات حمددة، عملية تشغيل يف ضوء قواعد أو قوانني 
أو لوائح خاصة، خمرجات عىل املستوى املطلوب لتحقيق مهام معينة، ومن ثم تظل 

 .لة توازناملنظومة يف حا
-4 

 بتحميل كل العنارص املوجودة يف البيئة التي يتم فيها جراءيتكون هذا اإل
                                                   

 .131ف،  ص 1993ناجي خليل وآخرون، نظريات التعليم، الطبعة األوىل،   )1(
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التشغيل، وتكون املدخالت وفق الربنامج الذي سبق حتديده، وقد يتم التشغيل وفق 
عداد املامرس العام أي الطبيب يتطلب ست سنوات إً     مثال (ختطيط زمني حمدد 

 ).يتطلب أربع سنوات يف اجلامعةأخصائي اجتامعي عداد إدراسية، 
-5 

عة فإذا عدنا للمنظومة الرتبوية جتيتم الضبط يف املنظومة عن طريق التغذية املر
لمني يؤثرون من من الرتبويني أو املع) املتخرجني(، نالحظ أن املخرجات )1 شكل(

خالل املنظومة، إذا يعملون كتغذية مرتدة، وكأهنم بمثابة مدخل جديد، يمكن أن 
ً                                                                     يعدل املسار، أو يمكن أن حيدث تغيريا أما يف عملية التشغيل نفسها أو يف نوع 

 .)1(املدخالت فينعكس كله عىل املخرجات املستقبلية
Feed Back 

 ت واملعلومات والنتائج التي تأيت من حتليل وتقويم املخرجاتتتضمن مجيع البيانا
ً                                                                     يف ضوء األهداف املوضوعة سلفا للربنامج وتفيد التغذية الراجعة بام تقدمه من 
 مؤرشات إجيابية أو سلبية عن كل مكونات النظام وعمليات التفاعل التي حتدث بينها

 .)2(نظام أو عنارصه التعديالت عىل الإجراءومن خالل تلك املؤرشات يمكن 
 
 
 

                                                   
 .376عزيز حنا وأنور حسني، مناهج البحث الرتبوي، مرجع سابق، ص   )1(
 لبنان، ص -م النفس الرتبوي للمعلمني، دار الفكر العريب، مكتبة طرابلس  صالح األزرق، علنعبد الرمح  )2(

213. 
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 مكونات املنظومة الرتبوية
 

 :مثال
لنفرض يف املنظومة الرتبوية السابقة أن نوعية اخلريج كان أقل من املستوى املطلوب 
حتقيقه ما يؤدي هذا إىل أن تقوم املنظومة بإعادة النظر يف سري العمل هبا ألهنا مل حتقق 

 عمليات وى ونوع املدخالت، أو قد يكون اخللل يفاملطلوب، فقد يعاد النظر يف مست
أو قد التشغيل نفسها، أما نتيجة ضعف مستوى املدرسني أو قلة اإلمكانات املتاحة 

، الخ، من احتامالت، ...يرجع اخللل يف الطرق املستخدمة، أو يف املقررات ومفرداهتا،
تم التعديل الذي يؤدي هذا اإلجراء يفيد يف حتديد موضوع اخللل يف املنظومة، بحيث ي

بدوره إىل خمرجات أفضل من املخرجات السابقة، والتغذية املرجتعة يمكن أن تكون 

 املباين                الربامج واملقررات 
      املكتبـة     اإلدارة

 الكتـب         املوظفون
      املطعـم   والدوريات
     املالعب  التدريسيون

الطالب 
 امللتحقون

الطالب 
 املتخرجون

 املخرجات املدخالت
 العمليات

 ةالتغذية الراجع
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أداء املنظومة والتغذية السالبة تشري إىل ً       ا ألمن موجبة أو سالبة، تغذية موجبة تعمل معزز
 . )1( املدخلةانحراف يف عملية التشغيل داخل املنظومة أو يف نقص املعلومات أو األدوات

-6 

 املنظومة موضوع الدراسة إىل عنارصها أو يكفكتاملقصود هبذا املصطلح هو 
 ً                                                        م دراسة كل عنرص أو مكون مستقال وعالقته بالعنارص األخرى، كذلكومن ثمكوناهتا، 

يتضمن التحليل كل الضغوط أو املؤثرات الفاعلة سواء كانت داخل املنظومة أو 
  فعالية هذه الضغوط واملؤثرات يف عمل املنظومة واهلدف األسايسخارجها، وحتديد

هنا هو بلورة مكان اخللل يف املنظومة الذي يؤدي إىل عدم التوازن، ويؤدي هذا إىل 
تصميم منظومة أكثر كفاءة وفعالية، فالبد من أن يسبق تصميم املنظومة حتليل للمنظومة 

 عىل قدر كبري  للتعليم عىل أي مستوى تكونالسابقة، فإذا أردنا تصميم منظومة تربوية
من الكفاءة، فالبد قبل ذلك حتليل املنظومة الكتشاف موضع اخللل وتشمل عملية 

 :حتليل املنظومة الرتبوية عىل
 .األهداف املتوخاة  -  أ
 .البيئة التي تعمل فيها املنظومة وأنواع الضغوط واملؤثرات الفاعلة فيها  -ب
 .املخرجات املتوخاة  -ج
 .التشغيل  -د
 .خالت يف املنظومةدحتديد عنارص امل  -هـ
 .معايري الضبط والتحكم يف املنظومة  -و
 .التغذية املرجعة  -ز

                                                   
 .375عزيز حنا وأنور حسني، مناهج البحث الرتبوي، مرجع سابق، ص   )1(
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ل البدء يف إذا كان اهلدف أو جمموعة األهداف املتوخاة واضحة يمكن للمحل
، وربام حتتاج املنظومة ملجرد تعديل بسيط حتى هاحتسينية مكانم املنظومة إلتقوي

 ما استبدال تدرييس مهمل بآخر أفضل أو استبدال مقرر(ً                          يستقيم العمل حمققا لألهداف 
 ).ً                     بمقرر آخر أكثر تطورا

 مقاييس الضبط

 بيئة املنظومة

 املخرجات
 املطلوبة

 التشغيل
 اإلجراءات

 املدخالت
 األهداف املتوخاة املطلوبة

الضغوط واملؤرشات 
 التغذية املرجتعة املوجودة
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ألنشطة املعلوماتية يف املنظومة التي حيتاج حملل املنظومات إىل حتديد واضح ل
 .سيقوم بتحليلها والبيئة من حوهلا

     

ال يكتفي حملل املنظومات بمعرفة األهداف والبيئة الفاعلة واملؤثرة يف املنظومة 
 خرجاتاملوكذلك نوعية الضغوط حول وداخل املنظومة إذ البد وأن حيدد املطلوب من 

لذي حيقق األهداف من هذه املنظومة وعادة ما تربز عىل السطح جمموعة باملستوى ا
 .من األفكار أو الفروض أثناء مراجعة خمرجات املنظومة

والبد من حتليل املخرجات قبل حتليل املدخالت أو عمليات التشغيل أي أن 
نظومة عملية التقويم يف املنظومة تبدأ عادة بتقويم املخرجات، إذ أن املخرجات يف امل

 .هي التي حتدد بالدقة مدى نجاح املنظومة يف حتقيق أهدافها
     

 بعد أن يتم حتديد املخرجات بمواصفاهتا املطلوبة وبمهاراهتا املحددة بمستويات
ً                                                                         خاصة يلعب املحلل دورا مهام يتمثل يف إقراره لنوع العمليات أو اإلجراءات ومستو ياهتا ً

املحددة التي ينبغي أن تتم كي حيصل املحلل عىل املخرجات املطلوبة أو يتحصل عىل 
االختيارات املحتملة لتحسني عملية التشغيل، ويتطلب هذا األمر فكرة شاملة وعميقة 
عن الربامج والتسهيالت الواجب توافرها، ونوعية الكادر املوجود بمؤهالته وخرباته 

 .زمنية املحددة لإلعداد، الخ، من إجراءات تتم لتحقيق املطلوبوممارساته والفرتة ال
     

ات تصبح اخلطوة الثانية إجراءبعد معرفة املخرجات املطلوبة وسري العمليات ك
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تقويم املدخالت املوجودة والتي تؤدي بتشغيلها إىل املخرجات السابقة، وينبغي أن 
ض التساؤالت حني يقوم بتقويم هذه املدخالت وتكون يستقر جهاز هذا املحلل بع

 . يف صورة أسئلة أو استفسارات

 

   

 .)1(»املنظومية«يتسم هذا املنهج بالنظرة الشمولية  1-
  ،)العلوم البيئية املتداخلة(املشكالت املعارصة تتشكل من أكثر من نظام تعليمي  2-

ومن ثم يصعب الفهم أو التفسري أو املعاجلة دون حتليل هلذه األبنية النظامية 
 .)2(املتفاعلة واملتداخلة، وال يصلح لذلك إال منهج البحث يف حتليل املنظومات

 يتيح أسلوب النظم نقطة بدء واقعية فمن خالل التحليل املنهجي املنظم يتم حتديد 3-
تاحة منها وغريها، ومن خالل التحديد الكمي املوارد والطاقات املطلوبة امل

 والبدائل  يتم الكشف بدقة عن املدخالت واملخرجات املحتملة الكيفييلوالتحل
 .)3(املتاحة

 يف عامل املنظومات السيربنيتية، »احلاسوب«التطور الذي حدث يف تكنولوجيا  4-
 إجراءفة ويف حيث أمكن هلذا التطور إعداد املزيد من الربامج باللغات املختل

 . العمليات شديدة التعقيد يف املجال اإلحصائي يف أوقات قصرية

                                                   
 .380-387ص .املرجع السابق، ص: للتفصيل أنظر  )1(
 .388املرجع نفسه، ص   )2(
  .157إبراهيم رجب قرفال وآخرون، مرجع سابق، ص   )3(
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 . يتيح هذا املنهج فرص حتديد االختيارات والبدائل وتكلفة كل ذلك لتاليف االهنيار 5-
تفكري اليتيح أسلوب النظم الفرصة للموائمة بني املامرسة والعلم والنمو إذ أن  6-

جهود جمموعة بني د لوم وميادين املعرفة ويوحد من الع جيمع بني عديالنظم
  يمكن من الدارسني واملامرسني يف عدة ميادين ومن خالل تطبيق أسلوب النظم

ناجعة ومتعددة من أجل التعرف عىل االهتاممات املشرتكة وابتكار أساليب 
 . التي تواجه النظام وأنساقه الفرعيةاملشكالتالتصدي للمعوقات و

     

تعتمد املنظومة املفتوحة عىل املدخالت التي قد يصعب حتديد عنارصها  1-
ويصعب حتديد أمهية كل عنرص ومدى فعاليته، وكذلك يصعب حساب التفاعالت 

 . من الباحث وإدراك هلذه املشكلةً       كامالً  ايتطلب وعيمما بني عنارص املدخالت 
كذلك بلغة احلاسوب وبراجمه، ة االجتامعينقص إملام العاملني يف جمال العلوم  2-

يف واالجتامعية افتقاد الربامج الرتبوية والنفسية ونقص اإلملام بعلم املنظومات 
الوطن العريب ملثل هذه الربامج، ونقص يف فهم نظرية املعلومات والنظريات 

 . املعارصة يف االتصال
 

 



 
339 

 
 

 
18 

 
  
 

ً                                                                 تتلخص العالقات االجتامعية بتفاعل فرد معني مع أفراد آخرين مؤثرا فيهم 
ً                                                                         ومتأثرا هبم وهذه العالقات قد تكون واضحة أو خفية أولية أو ثانوية، مبارشة أو 

 .غري مبارشة
 والسوسيومرتية أو القياس االجتامعي، اصطالح مشتق عن العالقة االجتامعية،

طريقة خاصة تتبع يف قياس العالقات االجتامعية داخل مجاعة حمدودة إذ يطلق عىل 
 .خالل فرتة زمنية معينة

وتكشف هذه الطريقة عام حيدث داخل اجلامعة من جذب وتنافر وانحالل 
ومتاسك، كام تكشف عن التنظيم غري الرسمي للجامعة، وكذلك املكانات االجتامعية 

 .)1(لألفراد

 
  القياس االجتامعي واملصطلح هبذه الصورة تعريف،يعني السوسيومرتي

                                                   
 .378 حممد حسني، مرجع سابق، صطعبد الباس  )1(
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 اجتامعي،: أي) Socio (»سوسيو«للمصطلح اإلنجليزي الذي يعني مقطعه األول 
 القياس، وبذلك تصبح الرتمجة العربية هلذا املصطلح:  أي»مرتي« الثاين ويعني مقطعه

 .ً                          أي املصطلحني مطابقا للقصدهي القياس االجتامعي، وبذلك يصبح استخدام
ً                         ونظرا ملا تتميز به هذه )مورينو(بتداع هذه الطريقة إىل العامل اويرجع الفضل يف 

الطريقة من بساطة فقد أمكن تطبيقها يف كثري من املواقف والوحدات االجتامعية 
كالفصول الدراسية، أو وحدات اجليش، والسجون، واملصانع، وأمكن عن طريقها 

ثري من خصائص اجلامعة والظواهر املرتبطة هبا كظاهرة القيادة واالنقياد معرفة ك
 . )1( وتفكك اجلامعة ومتاسكها إىل غري ذلك من الظواهروةوالصداقة والعدا

 
 .ومن أهم ما يميز هذه الطريقة إهنا طريقة يف البحث أكثر منها نظرية يف العلم

 
دراسة التفاعل االجتامعي الذي حيدث بني هو طريقة ومما تستخدم فيه هذه ال

أفراد أي مجاعة صغرية وبني اجلامعات األصغر التي تشتمل عليها تلك اجلامعات 
الصغرية وبني األفراد واجلامعات األصغر وبذلك تصبح الطريقة السوسيومرتية هي 

 آخر وبني فرد الوسيلة العلمية لقياس العالقات االجتامعية املتبادلة بني فرد وفرد
ومجاعة أو بني مجاعة ومجاعة أخرى، والقياس مكانه الفرد يف اجلامعة والزعامة ومدى 
متاسك اجلامعة وانحالهلا ومدى استمرارها وغري ذلك، بني اخلصائص املختلفة للجامعة 

 .)2(الصغرية ومدى تأثري الفرد بتلك اخلصائص قي تفاعله معها أو مع غريه من األفراد
                                                   

 .399املرجع نفسه، ص  )1(
 .261ف، ص 1979، العالقات اإلنسانية، مكتبة عني شمس، القاهرة، ي عبد الباقنعبد الرمح  )2(
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 : القياس عىل رضورة توفر عدد من الرشوط، هيإجراء عند )مورينو(يؤكد 

 .أن تكون اجلامعة حمدودة املعامل واضحة احلدود 1-
 .ح لألشخاص باختيار أو نبذ أي عدد من األشخاص دون حتديدأن يسم 2-
و ال يشارك فيه األفراد أن حيدد نوع النشاط الذي يطلب إىل الفرد أن يشارك أ 3-

اآلخرين، بعبارة أخرى أن حيدد حمك االختيار أو النبذ كام ينبغي أن يكون هذا 
 .النشاط ذا داللة وأمهية بالنسبة لألشخاص املشرتكني يف االختيار

أن يعرف األشخاص أن نتائج القياس السوسيومرتي سوف تستخدم يف إعادة  4-
ية واإلجيابية هلا شأن يف حتديد األشخاص الذين بناء اجلامعة، فاختياراهتم السلب

 .يشاركوهنم يف املستقبل يف ألوان نشاطهم وأنواعها
 .أن تتوافر الرسية التامة يف االختيار 5-
أن تكون األسئلة املستخدمة مناسبة ألعضاء اجلامعة متمشية مع مستوى فهمهم  6-

 عن أسلوب السؤال الذيفأسلوب السؤال الذي يوجه إىل الكبار ينبغي أن خيتلف 
 .)1(يوجه إىل الصغار، وكذلك احلال بالنسبة للمثقفني وغري املثقفني

 
-1 

ً                                                                         يعترب التفاعل االجتامعي مفهوما أساسيا واسرتاتيجيا يف علم النفس االجتامعي ألنه  ً ً
تامعية وينظر البعض إىل اجلامعة عىل أهنا وحدة ينبغي أن يكون أهم عنارص العالقات االج

تضمن التفاعل إدراك الدور االجتامعي وسلوك الفرد يف ضوء ، ويشخصيات متفاعلة
                                                   

 .230-231ف، ص 1984، العالقات اإلنسانية واإلعالم، مكتب السالسل، الكويت، بجالل عبد الوها  )1(
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املعايري االجتامعية التي حتدد دوره االجتامعي، ومن أشكال التفاعل االجتامعي داخل 
ريف التفاعل بصفة اجلامعة التعاون، التنافس والتوافق والرصاع، االتصال، ويمكن تع

ً                    عقليا ودافعيا يف عامة، بأنه العملية التي يرتبط هبا أعضاء اجلامعة بعضهم مع بعض ً
 .)1(والغايات وما شابه ذلكاحلاجات والرغبات والوسائل 

حاول فيها دراسة  التي ،نظرية بيلز :ومن أهم نظريات التفاعل االجتامعي  
 املراحل وتلك األنامط وحتدث عن  هذه)بيلز(مراحل وأنامط التفاعل، إذ حدد 

عملية التفاعل االجتامعي عىل أساس من نتائج دراساته ومالحظاته؛ وقسم مراحل 
 :التفاعل االجتامعي كام ييل

 .وهي الوصول إىل املعلومات: التعريف 1-
 .أي حتديد نظام مشرتك تقيم يف ضوءه احللول املختلفة: التقييم 2-
 .لتأثري بعضهم يف البعض اآلخرلراد ضبط املوقف أي حماوالت األف: الشورى 3-
 أي الوصول إىل قرار هنائي، ويشتمل عىل املعارضة والرفض والتمسك: اختاذ القرار 4-

 .بالشكليات أو املوافقة وإظهار القبول
أي عالج التوترات التي تنشأ يف اجلامعة ويشمل إظهار التوتر : ضبط التوتر 5-

 .قشة وختفيف التوتر إدخال الرسورواالنسحاب من ميدان املنا
 أي صيانة تكامل اجلامعة ويشمل ذلك إظهار التفكك والعدوان والتناحر،: التكامل 6-

 .  أو إظهار التامسك والتآلف وتقديم العون املكافئة
 

 علم النفس االجتامعي العالقات والتفاعل مصطلحان يستخدمان بكثرة يف
 .ويكاد ال حيدث أحدمها بدون اآلخرالزمان  متارص ومهااملع

                                                   
 .302-306ص . ص،  زهران، مرجع سابقمعبد السالحامد : أنظر  )1(



 منهج  العالقات االجتامعية  
 

 

 343   

 

التفاعل فهو التأثري املتبادل ، وأما ما العالقة فهي صلة بني شخصني أو أكثرفأ
 .وما ينشأ عنه من تغري

 ويعتمد التفاعل عىل حتليل السلوك الذي يصدر عن الفرد يف املوقف االجتامعي،
 ً                                  وهو يعد يف نفس الوقت مثريا لالستجابةعىل أنه استجابة ملثري صدر عن شخص آخر 

عندما ينقد حممد صديقه إسامعيل : ً                                      املقبلة التي ستصدر عن الشخص اآلخر، فمثال
 حممد ويؤدي رفض  نفس إسامعيل استجابة معينة فيغضبفإن ما يقوله حممد يثري يف

لوك السُ      يبنى إسامعيل إىل اعتذار حممد وعندما يعتذر حممد يبتسم إسامعيل وهكذا، 
 .عىل هذا النوع من التفاعل

ويؤدي بنا هذا التفاعل إىل حتليل املوقف االجتامعي من طريقة دراسة التغريات 
التي تطرأ عىل مظاهر السلوك وحتوهلا من فرد آلخر ومن مثريات إىل استجابات 

  واألصل يف العالقات االجتامعية أهنا عالقات شخصية وتعرف العالقات.والعكس
 ني األفراد بالصلة املتبادلة التي تنشأ بينهم نتيجة تأثري أحدمها باآلخر، ولذاالتي تنشأ ب

يعد التفاعل االجتامعي أساس العالقات االجتامعية التي تنشأ بني األفراد فلكل فرد 
 .)1(ظهر يف عالقته بفرد آخرن يرصيد ضخم من أنامط السلوك الذي يمكن أ

-2 
 بني الوظائف احليوية النفسية يزر والتغاير الدينامي االرتقائهو عملية التآ

 .  مجاعةمً                هذا الكل فردا أأكان واالجتامعية يف سبيل اإلبقاء عىل وحدة الكل سواء 
 :مظاهره

 :للتكامل االجتامعي مظاهر أمهها
                                                   

 .209ف، ص 1981فؤاد البهي السيد، علم النفس االجتامعي، دار الفكر، القاهرة،   )1(
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وهو الدليل عىل أنه ورائه عقلية اجتامعية واحدة : الطابع االجتامعي للشخصية 1-
ع االجتامعي ياسها تطبع شخصية األجزاء عن طريقة عملية التنشئة والتطبيف أس

 .بطابع الشخصية االجتامعية
وهو صوت اجلامهري والتعبري عن اجتامع كلمة اجلامعة ومظهر من : الرأي العام 2-

 :مظاهر الوحدة االجتامعية ونتيجة من نتائجها وهو يظهر
 .اجلذور العميقة للتكامل االجتامعي  =
 .أبعاد التكامل االجتامعي  =

قصد به النشاط املنتظم املتخصص الذي حيقق وي: التكامل الوظيفي  -  أ
متطلبات اجلامعة من حيث حتقيق أهدافها وتنظيم العالقات الداخلية 

 .فيها والعالقات اخلارجية بينها وبني اجلامعات األخرى
حيث التأثري ويقصد به التكامل بني األشخاص من : التكامل التفاعيل  -ب

 .والتأثر وكل ما يدل عىل متاسكه
ويقصد به التكامل فيام يتعلق باملعايري االجتامعية أو : التكامل املعياري  -ج

 .)1(القواعد السلوكية املرتضاة التي تضبط سلوك األفراد يف اجلامعة
-3 

 مستمر رسيع عميق إن التغري الذي نعيشه والذي تشهده األجيال املتعاقبة تغري
اجلذور واسع النطاق هادف املقصد منطلق املسرية مل يقترص عىل جمرد امليكنة وتطوير 

، لقد قلب ات االجتامعية ومنظوماهتا الثقافيةكيانالأدوات وقوة اإلنتاج بل تناول 
 .من القيم واالجتاهات واملفاهيم وأساليب التفكري والسلوكثري هذا التغري الك

                                                   
 .55ف، ص 1967أمحد كامل، العالقات العلمية يف املجاالت االجتامعية واإلنسانية، مكتبة القاهرة، القاهرة،   )1(
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 يعترب التغري خاصية أساسية تتميز هبا احلياة االجتامعية فهو سبيل بقاءها ونموها،
 .وبه يتهيأ هلا التوافق مع الواقع ويتحقق التوازن واالستقرار االجتامعي

وإذا قرأنا اجلامعات البدائية واجلامعات املعارصة نجد الفرق بينهام إنام هو نتيجة 
االجتامعي وإذا قارنا بني اجلامعات املختلفة يف املجتمع املعارص الستمرار التغري 

ن التغري االجتامعي يتناول  نتيجة لرسعة التغري االجتامعي، إنجد الفرق بينهام إنام هو
كل مقومات احلياة االجتامعية والنظم والعالقات اإلنسانية فبعضها يتطور وبعضها 

 .)1(يتغري وبعضها يرفض
-4 

ن الترصف سهو القدرة عىل إدراك العالقات وفهم الناس والتفاعل معهم وح
 يف املواقف واألوضاع االجتامعية مما يؤدي إىل التوافق االجتامعي والقدرة عىل التعرف

 .عىل احلالة النفسية للمتكلم وسالمة احلكم عىل السلوك اإلنساين
 

  السائدةتخالقيااألام  ويتضمن السعادة مع اآلخرين والتز:امعيالتوافق االجت 1-
ومسايرة املعايري االجتامعية واالمتثال لقواعد الضبط االجتامعي وتقبل التغري 

 .االجتامعي والتفاعل االجتامعي السليم
ل كل جهد لتحقيق الرضا ذ وتتضمن الكفاح االجتامعي وب:الكفاءة االجتامعية 2-

 .جتامعية وحتقيق التوازن املستمر بني الفرد والبيئة االجتامعيةيف العالقات اال

                                                   
 .45-47ص.ف، ص1980 االجتامعي، دار النهضة العربية، بريوت، عباس حممود عوض، يف علم النفس  )1(



 الفصل الثامن عرش  
 

 

 346  

 

 ويتضمن النجاح يف معاملة اآلخرين ويتجىل يف النجاح يف :النجاح االجتامعي 3-
ً                              االتصال االجتامعي مهنيا وإداريا ً. 

ً                                                             وتضمنت االلتزام سلوكيا باملعايري االجتامعية يف املواقف واملناسبات :املسايرة 4-
 .عيةاالجتام

لك القدرة عىل التنبؤ به من تويرتبط ب: سالمة احلكم عىل السلوك اإلنساين 5-
 . بعض املظاهر أو األدلة البسيطة

-5  

وهي مسئولية الفرد الذاتية عن اجلامعة أمام نفسه وأمام اجلامعة وأمام اهللا وهي 
 .والقيام بهالشعور بالواجب االجتامعي والقدرة عىل حتمله 

 

ومسئولية االهتامم تتضمن االرتباط العاطفي باجلامعة وحرص الفرد : االهتامم 1-
 .عىل سالمتها ومتاسكها وتكاملها واستمرارها وتقدمها وحتقيق أهدافها

 .ومسئولية الفهم تتضمن فهم الفرد للجامعة وللمغزى االجتامعي لسلوكه: الفهم 2-
مسئولية املشاركة يقصد به مشاركة الفرد مع اآلخرين يف عمل ما : املشاركة 3-

يمليه االهتامم وما يتطلبه الفهم من أعامل تساعد اجلامعة يف حتقيق أهدافها حني 
ً                        يكون مؤهال اجتامعيا لذلك ً. 

 

ومسئولية الرعاية موزعة يف اجلامعة وتتضمن االهتامم باآلخرين يف : الرعاية 1-
 .ء من الرمحة حيث كل فرد راع ومسئول عن رعيتهيش
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  ومسئولية اهلداية تتضمن الدعوة والنصح للجامعة نحو القيم االجتامعية:اهلداية 2-
 .صرب ومثابرةوالسليمة واملثل األعىل يف السلوك وذلك يف إرصار 

 ه يف احلديث املروي عن الرسول حممدتجىل يف أن تقان تومسئولية اإل: اإلتقان 3-
ً                                                       حيب إذا عمل أحدانا عمال أن يتقنه، وأن حيسنه يف كافة أنشطة َّ       إن اهللا : بقوله

ً                                احلياة عبادة وعمال وتعلام وتعليام ً ً)1(. 

 
صيغت أسئلة االختبار السوسيومرتي منذ نشأته األوىل لتكشف عن خصائص 

يث العمل التي تؤديه والوظيفة التي حتققها الفرد واجلامعة التي ينتمي هلا من ح
 .والنشاط الذي متارسه عىل سبيل املثال

 -أصبحت الصيغة الشائعة للسؤال يف الدراسات السوسيومرتية للفصل املدريس 
، ؟جواركس ومن تريد أن جيلس إىل جوارك؟، ومن ال تريد أن جيلس إىل :  هي-ً     مثال 

د ليكشف عن اإلدراك االجتامعي للفرد، فيطلب وقد يتبع السؤال يف االختبار املتعد
م يميلون إليه وأسامء من يظن أهنم ال من كل طالب أن يكتب أسامء كل من يظن أهن

 :يميلون إليه، وبذلك يمكن أن نلخص هذا النوع من األسئلة فيام ييل
 ؟أذكر أسامء من متيل إليهم  :1س  =
 ؟أذكر أسامء من ال متيل إليهم  : 2س  =
 ؟كر أسامء من تظن أهنم ال يميلون إليكأذ  : 3س  =
 ؟أذكر أسامء من تظن أهنم يميلون إليك  : 4س  =

وللفرد يف هذا النوع من االختبار املتعدد أن يذكر أي عدد من األسامء، ومن حق 
                                                   

 .314-320ص .مرجع سابق، ص، ي عبد الباقنعبد الرمح  )1(
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الباحث أن حيرص هذا العدد يف واحد أو اثنني أو ثالثة أو ما يزيد عىل ذلك، أن أراد 
دقة وأشمل عن البنية الداخلية للجامعة وعن اإلدراك احلصول عىل بيانات أكثر 

 .)1(االجتامعي للفرد وعن اجلامعة
 

ً         طالبا 15املثال التايل يوضح العالقات السوسيومرتية جلامعة صغرية مكونة من 
اء إىل نفسه من يف فصل درايس حيث طلب من كل طالب أن خيتار أقرب األصدق

 التايل يبني نتائج هذا االختبار حيث تدل 6-1بني أفراد تلك اجلامعة، واجلدول رقم 
 5، وأن الطالب رقم 8 اختيار الطالب رقم 1بياناته العددية عىل أن الطالب رقم 

نهاية عندما ال وهكذا، نتابع بيانات هذا اجلدول حتى يصل إىل 12اختار الطالب رقم 
 .10 الطالب رقم 15 رقم خيتار الطالب

 

 االختيار رقم الطالب االختيار رقم الطالب االختيار رقم الطالب
1 8 6 9 11 13 
2 5 7 10 12 10 
3 8 8 10 13 8 
4 8 9 6 14 8 
5 12 10 2 15 10 

خط يصل ما بني كل بفإذا رمزنا لكل طالب بدائرة حتمل رقمه ورمزنا لالختيار 
الختيار بسهم يف هناية كل خط ثم سجلنا هذه الرموز املختلفة طالبني ورمزنا الجتاه ا

ً                                                                            تسجيال يوضح تكوينها، فإننا نصل بذلك إىل الشبكة االجتامعية جلامعة الطلبة، كام يبدو 
ويتوسط كل ذرة فرد ) 1( وتتكون هذه الشبكة من ذرات اجتامعية 6-1ذلك يف شكل 

                                                   
 .66-70ص. فؤاد البهي السيد، مرجع سابق، ص  )1(
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 أمثلة هذه الذرات االجتامعية الطالب رقم يعد بمثابة نواة هلا وحييط به أفراد آخرين ومن
 4 - 3 - 13 -1:  واألرقام التي تدور يف فلكه مؤثرة فيه أو متأثرة به وهذا يعني األرقام8
ً                                                                   ، وتتصل كل ذرة بالذرات األخرى اتصاال مؤلف منها تنظيام متناسقا يسمى 10 - 14 - ً ً

ل عىل الذرة بعالقاهتا املبارشة الشبكة االجتامعية، ويطلق عىل التكوين الكيل الذي يشتم
 حجم املعارف ومن أمثلته يف هذه التجربة التنظيم الذي وعالقاهتا البعيدة اسم

 يف عالقاته املبارشة السابقة ويف عالقته 8يشتمل عىل الذرة االجتامعية للطالب رقم 
 .)1(13 الذي يرتبط به عن طريق الطالب رقم 11غري املبارشة بالطالب رقم 

 
  
  
  
 
 
 
 
 

 

 

  طالب15الشبكة االجتامعية جلامعة مؤلفة من 
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قائم البحث املقارن، هو وصف ما هو قائم ثم مقارنة ما هو قائم هنا بام هو 
هناك، أي بمعنى وصف ما هو موجود يف جمتمع ما ومقارنته بام هو موجود يف جمتمع 

 .آخر يف ضوء اختالف كل من املجتمعني
كانت بدايات هذا املنهج يف القرن التاسع عرش مقترصة عىل وصف ما هو قائم 

نهج يف جمتمع معني ومقارنته بام هو قائم يف جمتمع آخر ولكن بتطور استخدام هذا امل
مل يعد يقترص عمله عىل جمرد املقارنة ولكنه امتد ليشمل عملية التأويل والتفسري يف 
كل حالة وبمعنى آخر أصبح املنهج هيدف إىل اكتشاف القوانني اخلاصة يف ظل ثقافة 

 .ما، ويف ظل ظروف اجتامعية وحضارية خاصة هبذه الثقافة

 
وظف منهج ات التي هي موضوع الدراسة حيث يمعالتاريخ احلضاري للمجت 1-

أجل البحث املقارن يف جمال العلوم االجتامعية عامة واإلنسانيات بخاصة من 
الدراسة املستفيضة للتاريخ احلضاري للمجتمعات التي سيتم فيها الدراسة 
ً                                                                     فاإلنسان ال يوجد جمردا هكذا، ولكنه إنسان حقبة زمنية معينة ونتاج لتاريخ 
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ً                                                    ص، وثقافة حمددة املعامل صحيح أن كل الناس حيملون تكوينا حضاري خا
يف توظيف وبرجمة هذه اإلمكانيات، يكمن الف تخ، ولكن االً  اً                بيولوجيا متقارب

جممل التاريخ احلضاري والثقايف واحلياة اخلاصة لكل إنسان داخل ً           فضال عن أن 
 يصح املقارنة  يؤدي إىل وجود تباين بني الناس، ومن ثم الومكايناين إطار زم

حمورها اإلنسان دون أن نفهم وبعمق التاريخ  ثقافية أواجتامعية بني ظاهرة 
 .احلضاري والثقايف للمجتمع الذي سندرس فيه الظاهرة

 واللغة هي أداة التعبري األساسيةها لكل جمتمع ثقافة ينخرط مجيع أفراد املجتمع في 2-
ل وتتسم الثقافة بالعموميات التي للثقافة، كام أهنا أداة التواصل عرب األجيا

 هناك ثقافات ، عدا ذلك أنيعيها ويعيشها كل أفراد الثقافة مثل اللغة واألمثال
تباينات  إىلتؤدي املجتمع وهكذا، وجود رشائح متشاهبة فيها فرعية متيز رشائح 

ً                                                                     بني األفراد يف داخل الرشحية الواحدة بسبب اخلربات الذاتية، وهناك دائام ما هو 
اجتامعية ظاهرة ي مشرتك وعام بني الكل وما هو خاص، وعند دراسة الباحث أل

ال يقع يف املحظور ويقف عند أن يعي هلذه التشاهبات وأيكون من الرضوري 
 .جمرد وصف أو قياس ما يرى

تسود املجتمعات املختلفة أنظمة إذ ، )1(األيدلوجية السائد يف تلك املجتمعات 3-
 يةشرتاكااليدلوجيات معينة وهناك أنظمة تسري وفق النظم متباينة للحكم تتبع أ

أو الرأساملية وداخل هذه األيدلوجيات تربز فلسفات متكاملة ومتصارعة يف 
، وعندما  والشيوعية وغريها والوضعية املنطقية والليرباليةةمثل الربمجاتيها داخل

صامت هذه  بيقوم الباحث بإجراء بحث مقارن يف أي فرع من العلوم سيجد أن
البد أن يعي الباحث ذلك حينها الفلسفات تتصدر الكثري من املفاهيم املسيطرة 
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 حمكومة يقوم عىل دراستها حتى تكون املقارنةالتي حتى يتمكن من تأويل الظواهر 
 .هبذه األطر املتباينة

 ختتلف املجتمعات إذاملرحلة التي يعيشها املجتمع عند مقارنته بمجمعات أخرى،  4-
هناك ما يطلق عليها جمتمعات ، فمراحل نموها وتطورها وفق معطيات كثريةيف 

متقدمة، وهناك جمتمعات أخرى ال تزال تعيش عىل الزراعة البدائية ونجد 
املختلفة تعكس ى ، هذه االعتبارات والرؤعات ديمقراطية بفروعها املتباينةجمتم

 يستخدم منهج البحث هذه املفاهيم عىل الظواهر االجتامعية وعىل البحث الذي
 .املقارن أن يلم بذلك بوعي

 
صاحلة للدراسة املقارنة كام أن كل بالد العامل االجتامعية تعد كل موضوعات 

 إذ كانت هناك مشكالت يف فلسفة الرتبية أو تاريخ الرتبية ؛أن تسهم يف الدراساتيمكن 
ملعلمني وطرق التقويم، كذلك األمر بالنسبة لعلم النفس أو نظم التعليم أو إعداد ا

 املختلفة يمكن أن تكون موضوعات كالشخصية والتعلم ومعايري النمو املعريف بفروعه
والنفيس واالجتامعي موضوعات صاحلة ألن يستخدمها منهج البحث املقارن، وكذا 

 الثقافية والتطبيع احلال يف علم االجتامع وعلم األنثروبولوجيا كدراسة املشكالت
االجتامعي فاملنهج هنا يقارن بني القضايا املتشاهبة كل قضية يف سياقها حتى تتحدد 
الظاهرة وبالرجوع إىل اخللفية التارخيية واحلضارية والثقافية يف كل بلد، فأي ظاهرة 
 تعليمية تربوية نفسية اجتامعية قانونية تارخيية يمكن أن تدرس بمنهج البحث املقارن،
وحتدد املشكلة وبعد حتديد املشكلة أو الظاهرة املراد دراستها وبمقارنتها يف اإلقليم اآلخر 
حياول الباحث حتديد الظاهرة وحماولة تفسريها من خالل سياقها التارخيي واحلضاري 
والثقايف، ثم تبدأ املرحلة األكثر أمهية وهي فرض الفروض التي تنبثق عادة من التحليل، 
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 إىلالوصول الباحث وربام يروم طوات املنهج العلمي يف حتقيق هذه الفروض ثم إتباع خ
إىل قوانني خاصة  حتى يصل أويصل إىل قانون عام وقد القانون الذي حيكم الظاهرة 

تكون املقارنة علمية الطابع موضوعية املضمون ذلك ملتغريات خمتلفة من بلد آلخر، وب
 فالفهم والتنبؤ والضبط هي بالتحديد ؛د إىل التنبؤويؤدي هذا إىل مرحلة الفهم، كام يساع

 .)1(أسلحة املنهج العلمي ووسائطه عند تطبيقه من خالل منهج البحث املقارن

 
تواجه الباحثني والدارسني يف الدراسات املقارنة عدة مشكالت يتعلق معظمها 

 :بطبيعة الدراسة ومن أهم هذه املشكالت
   

ً                                                                       نظرا ألن دقة املعلومات والثقة هبا تعترب مسألة حيوية يف الدراسات املقارنة ملا 
يرتتب عليها من تفسريات ومقارنات ونتائج كان من الرضوري التحقق من صحة 

 : اعتبار اآليتاملعلومات بأكثر من طريقة فيجب 
 .دقتهالتحقق من مصدر املعلومات ومدى  1-
 .التحقق من املعلومات نفسها ومدى صحتها وتطابقها 2-
 .مراجعة الطريقة التي مجعت هبا هذه املعلومات 3-

     

الشك أن املقارنة تكون جادة وصادقة إذا قامت عىل أساس موضوعي موحد 
 .لحاتللمقارنة ويأيت يف مقدمة ذلك توحيد داللة املصط
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 .هناك مشكلة أخرى تتعلق بالتعميم يف الدراسات املقارنة
     

ختارها  الوقائع نأوتعلق بأي النظم شكلة أخرى يف الدراسات املقارنة تهناك م
ألساس يف االختيار جيب أن يتم يف ضوء اهلدف من  أن اإىللمقارنة وهنا جيب أن نشري ل
 .ملقارنةا

     

واملشكلة األخرية التي يقع فيها الباحث هي مشكلة التحيز فعىل الرغم من التأكيد 
املستمر عىل االلتزام باملوضوعية فإن الباحث قد يتخيل عن ذلك بدرجات متفاوتة 

 .)1(حسب درجة حتيزه بل أن تفسرياته املقارنة قد تتلون هبذا التحيز دون شعور منه

 
عىل الرغم من شيوع استخدام هذا املنهج يف كافة أنواع املشكالت والظواهر 

 إىلإال أنه ال خيلو من النواقص وقد أشار الباحثون الرتبوية والنفسية واالجتامعية 
 :عدد من اإلجيابيات والسلبيات التي طبعته، وهي

   

 : اآليتومن هذه اإلجيابيات
اضطالع القائمني به والعاملني فيه واملستفيدين من نتائجه عىل ما هو قائم يف بلدان  1-
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 بام  صانع القرار من االستفادةمتيح ذلك الفرصة أماً                          أخرى أقل أو أكثر تقدما وي
 ً.                            هو قائم يف الدول األكثر تقدما

 .تمعات وتطورهايكون ذا قيمة من الوجهة التارخيية إذ ترشح مراحل تغري املج 2-
     

يؤخذ عىل هذا املنهج بالنسبة للباحثني املبتدئني عدم القدرة عىل استغراق كل  1-
 .العوامل التي حتكم الظاهرة املدروسة أو املشكلة املراد تناوهلا

يؤخذ عىل املنهج عدم حيادية الباحث، فالباحث الذي يتبنى أيدلوجية معينة أو  2-
 خاصة قد يقلل أو يشوه معطيات وحقائق يف نظام آخر ختتلف فلسفة سياسية

 . أو فلسفة عام يدين به الباحثً  الوجييأيد
تسري نعيش يف عامل من الال ثوابت، كام أن رسعة التغري يف املجتمعات والدول  3-

م تصبح الدراسات االنفجار املعريف املتسارع، ومن ثبمعدالت رسيعة يف ضوء 
 حتت »هنا اآلن« البحوث فيها، أي أهنا تتسم بطابع إجراءات املقارنة أسرية لفرت

قد املقارنات وقد نجد أن هذه الدراسات املقارنة بعد سنوات قليلة من إجرائها 
 .أصبحت بعيدة عن الواقع اجلديد
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ودراسات احلالة  يف البحوث النفسية املنهج اإلكلينيكي، هو من املناهج املستخدمة
 وبخاصة يف دراسة بحث واضطراب الشخصية واألمراضيف حقل اخلدمة االجتامعية 

تشخيص ما يعانيه من أجل النفسية، وهو من املناهج البحثية والشخصية األساسية 
من اضطرابات وأمراض نفسية، ومل يعد استخدام هذا  وذوي احلاجات رىضامل

 عىل دراسة السلوك املريض وغري السوي، بل أصبح يستخدم يف دراسة ً           املنهج قارصا
 .مجيع أنواع السلوك السوي منها وغري السوي

وهو منهج يقوم عىل أخذ اإلنسان يف موقف معني وعىل أنه حالة فردية وعىل 
أنه يتطور وتتأثر حالته النفسية موضوع الدراسة والتشخيص بالعديد من العوامل 

لرتبوية والثقافية واحلضارية، أي أن هذا املنهج يركز عىل دراسة االجتامعية وا
احلاالت الفردية، ويستخدم يف سبيل حتقيق أهدافه وسائل وأدوات مجع البيانات 
املستخدمة يف البحوث النفسية من اختبارات للذكاء واختبارات الشخصية، ودراسة 

 .تاريخ احلالة وما إىل ذلك
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-1 

النظر إىل الترصفات التي تصدر عن الشخصية البرشية؛ إهنا نتاج للرصاع بني 
أو مضمرة  ظاهرة تداءاه من أأي أن سلوك الشخص وما ينتج عن، )1(قواها املختلفة

ق اإلطار النظري الذي  الشخصية وفةما هي إال نتاج لتفاعل أو رصاع بني منظوم
 .يتبناه املعالج

هلو تعمل يف ا، ف» واألنا األعىلاهلو واألنا« هناك رصاع بني )فرويد(ً          فمثال عند 
ً                                                تعمل من منطلق مبدأ الواقع كام أن هناك رصاعا بني »األنا«منطلق مبدأ اللذة و 

 »ا العليااألن« من جانب اآلخر حيث تعمل »األنا واألنا العليا« من جانب و »اهلو«
 . الخمن منطلق مبدأ أخالقي،

-2  

 تتضمن الكثري من املنظومات »منظومة«ويعدها وحدة كلية ذات نظام خاص 
 منها، فاجلزء ال اءأجزال يمكن فهم هذه الشخصية باللجوء إىل رشائح أو والفرعية 

 فمجموع األجزاء ال يساوي الكل، تتحدد قيمته إال بالكل الذي ينتمي إليه، ومن ثم
، بحيث ال ينظر إىل األعراض اخلاصة باملرض )2(إذ أن الكل أكرب من جمموع أجزائه

النفيس يف معزل عن الشخصية ككل، إذ ليس لألعراض املرضية أي داللة أو معنى 
إال بالرجوع إىل الوحدة الكلية للشخصية يف صلتها بالعامل، فالعرض املريض حيدد 

 أونسقية  (وحدة الشخصية، إذ أن النظرة هنا البد وأن تكون نظرة جشطلتيةضمن 
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، واملهم عند اإلكلينيكي البحث عن داللة كل االستجابات التي تنتج عن )بنائية
 .، سواء كانت فلتات لسان أو أحالمرالشخص سواء املالحظ منها أو املضم

-3                               -       

ً                                                              أي حمكوما بزمن معني ومكان معني، فاستجابة الشخصية إزاء موقف مشكل 
يتم يف زمان ما ويف مكان ما وال يمكن تفهم هذا األمر دون الرجوع إىل تاريخ 
ً                                                              الشخص حامل املشكلة، فالغوص يف مايض الشخص، خصوصا بالتحليل النفيس، 

اة الشخص كانت هي املعني يف يمكن اإلكلينيكي من التعرف عىل حلظة ما يف حي
تشخيص احلالة، وتعد املعلومات املتحصل عليها من تاريخ احلياة و املعلومات 
املتحصل عليها من الظروف والعوامل االجتامعية املعارصة للحالة، كل هذه مادة 
هامة تتيح فرص التشخيص لفهم األسباب املسئولة عن االضطراب الذي يعانيه 

ً                                                       تتيح هذه املعلومات أيضا فرصا القرتاح وسائل مواجهة هذا  كام»حامل املشكلة« ً
االضطراب وتعديل مساره، أي أن كل فرد هو عامل يف خرباته وميوله واهتامماته 
واجتاهاته ومن ثم فإنه من واجب الباحث اإلكلينيكي أن يركز بحثه عىل فرد واحد 

 .)1(سلوك الذي يدرسهبعينة يف كل مرة وأن يسعى الكتشاف القوانني التي حتكم 
-4                                    

هو مسبب وهادف، أي أنه يرجع إىل دوافع تدفع إليه وتنتظم عىل شكل 
تدرجيي متصاعد ويكون بعضها أقوى من اآلخر ويتميز بعضها باألولوية عىل غريه، 

ً                                   ؤ به مستقبال وبأنه ال يسري عشوائيا، كام أنه باالتساق واالطراد اللذين يسمحان بالتنب ً
بل هو هادف وذو معنى، فالسلوك البرشي بأنامطه املختلفة متعلم ومكتسب من 
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 البيئة عن طريق التفاعل بني خصائص الكائن البرشي الوراثية والفسيولوجية وعمليات
 .  )1(التعلم

 

-1 
ً                                            داخل فئة إكلينيكية معينة كأن نقول مثال أن »فرد«ال يعني التشخيص وضع 

 أو سيكوياثي فحسب، وإنام يعني التشخيص ، أو وسوايسيهذا الشخص هستري
وصف كيل لدينامية الشخص املريض ورصاعاته ومستوى ذكائه وقدراته التي متيزه 

 .وسامته وميكانزمات دماغه
 :أهداف التشخيص

 :تشخيص إىل هدفني متكاملني مها هيدف ال
ويتمثل يف تكامل وتناسق املعطيات املتحصل عليها والتي  ،هدف علمي، أوهلام  

ً                                                                      تكون مفهوما كليا عن احلالة وقد تصل من خالل ذلك إىل القانون العلمي اخلاص  ً
 .الذي يساعد يف التفسري ويف الفهم

 العالج ورسم مساره، إن ً                         يتمثل أساسا يف حتديد خطوات ،هدف عميل ،ثانيهام  
ً                 يكون لزاما عىل ، لذلكسلوك الشخص املريض دالة لتفاعل الشخص مع بيئته

 . والثقافيةاملعالج إن يدرس هذه البيئة بكل معطياهتا املادية و االجتامعية
بكل  البيئةواألمر ذاته ينطبق عىل كذلك فإن الشخص يف حالة دائمة من التغري، 

 الشخص ن يكونً                               حالة تغري أيضا، ومن ثم البد وأجتامعية يفمعطياهتا املادية واال
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ً                                     ديناميا وليس استاتيكيا، أي التشخيص  لنفس قد يتغري التشخيص ، ألن اآلن وهنا: ً
انخراط إن ً                    ال يكون ثابتا، بل تهً                                            احلالة غدا أو يف مكان آخر فتفاعل الشخص مع بيئ

 .من السلوكالفرد يف جماالت متباينة، يؤدي إىل رضوب متباينة 
-2 

   

دراستها ويستخدم عادة لفظ لتساعد يف جتميع أكرب قدر من املعلومات عن احلالة 
 .يك تاريخ احلياةً                                يخ حياته وأحيانا يسمى هذا التكن وهو املريض املراد دراسة تار»العميل«

اضه، أي مجع املعلومات أي يستخدم وسائل عدة جلمع البيانات لتحقيق أغر
املتاحة منذ ميالد الشخص حتى وقت التشخيص وقد تكون بعض املعلومات من 
تاريخ احلالة يف سجالت، كالبطاقات املدرسية، وقد تكون هناك معلومات يتحصل 

 ).أفراد األرسة، األصدقاء، األقارب، األقران يف املدرسة أو العمل(عليها من شهود 
عىل معرفة تاريخ احلياة عادة بالتسجيالت اخلاصة والوثائق يستعان وهكذا؛ فإنه 

املؤثرات التي تعرض هلا طيلة حياته، وأمهية من التي تلقي الضوء عىل كل ما يتصل بالفرد 
هذه الطريقة ترجع إىل أن املعلومات املستقاة عن طريقها تكون مؤكدة ألهنا ال تعتمد عىل 

م أنه كلام كثرت مصادر جتميع هذه املعلومات الذاكرة وعىل الوسائل الذاتية، وامله
بني يف التفضيل  كلام أفاد ذلك يف عملية التشخيص، ويرتاوح بعض السيكولوجيني

 .)1(هناك فرق بينهامأن ينام يرى البعض اآلخر ، ب»دراسة احلالة«تاريخ احلالة و 
 ت الطرقالفرق يكمن يف أن تاريخ احلالة يقترص عىل مجع املعلومات مهام تعددإن 

 العميل ن كل املعلومات التي نجمعها ععىل مل توالوسائل، بينام دراسة احلالة فتش
                                                   

 .192، ص1974، دار الكتاب العريب، طرابلس، »موضوعه، ومدارسه، ومناهجه«إبراهيم وجيه إبراهيم، علم النفس   )1(
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ً                                                                      مضافا إليها معلومات أخرى قد تتم من خالل املقابالت الشخصية اإلكلينيكية مع 
العميل أو نتيجة لتطبيق جمموعة من االختبارات واملقاييس عليه باإلضافة إىل املالحظة 

 أن إذالسلوك هذا ويساعد تاريخ احلالة يف فهم سلوك املريض، وتطور  .ه لسلوكةاملنتظم
 .االضطراب يف السلوك احلايل لن يأيت فهمه إال بالرجوع إىل خربات املريض السابقةهذا 

 إن دراسة تاريخ احلالة مع كل مميزاته يف توافر املعلومات إال أن له بعض العيوب
 : منها

 .ء كل ما نود احلصول عليه يف فرتة زمنية حمدودةضيق الوقت بحيث يصعب استيفا 1-
عدم صدق املعلومات فقد نحصل عىل معلومات عن تاريخ احلالة من أفراد ال  2-

يعرفون العميل معرفة كافية واملعروف أن اسرتجاع خربات أو معلومات أو 
 :ً                                         مواقف سابقة يكون حمكوما بنوعني من الكف مها 

 ً                                       املعلومات األسبق زمنيا تؤثر يف املعلومات أنمن حيثالكف التصاعدي   -  أ
ً                                                               األحداث زمنيا ومن ثم فإن تذكر هذه الصور اخلاصة باألحداث عن تاريخ 

 سبق ً                                                            احلالة لشخص ما قد تكون مشوهة غري دقيقة أو صادقة متاما نتيجة ملا
 ً.                                                     تلك األحداث واملوقف من أحداث أو مواقف أخرى سبقها زمنيا

ً                                     األحداث األقدم زمنيا تؤثر يف األحداث أو ن أالكف الرتاجعي أي   -ب
ً                                                        األسبق زمنيا وقد تكون مشوهة وغري دقيقة وصادقة نتيجة ملا املعلومات

ها تتيل تلك األحداث واملواقف من أحداث ومواقف ومدركات أخرى تل
 ً.      زمنياً         موقفيا و

     

العالقة بينهام خصني عادة ما تتسم  خالل احلوار بني شتم مناملقابلة عملية ت
بالدينامية، وتعد املقابلة اإلكلينيكية أحد األدوات املهمة يف التشخيص وهتدف إىل 
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 الصورة بالنتيجة فهم املؤثرات التي كونتهم املعالج لديناميات سلوك املريض، وف
 .التي يظهر عليها املريض يف حياته وممارساته

 
 هبا أن يتعاطف مع مشاعر املريض وحيسً          قادرا عىل ً                      أن يكون املعالج ودودا   -  أ

ً                                      فيه وأن يكون طبيعيا وهادئا وجادا يف ق ويشاركه فيها، حتى يطمئن إليه ويث ً ً
 .الوقت نفسه

ً                             أن يكون متيقظا ومنصتا جيدا  -ب ً ً. 
ً                           أن يكون املعالج مالحظا جيدا  -ج ً. 
ً                                            رض هو نفسه للتحليل حتى يكون مستبرصا بمشكالته أن يكون املعالج قد تع  -د

ً          شعوريا التي قد تعوق عمله كمعالج، ألنه ربام يسقطها ال) الشخصية(اخلاصة 
 .نيات التي طبقها عىل املريض التقأوالتكنيكات عىل مريضه، أو حتى تفسري نتائج 

     

تشخيص فهي تضيف إىل املعلومات تكمل االختبارات واملقاييس عملية ال
ً                                                                            املتحصل عليها من تاريخ احلالة، ومن املقابلة اإلكلينيكية، أبعاد أخرى أكثر تفصيال 
ً                                                                          وإثراء فهناك اختبارات متعددة لقياس نسبة ذكاء الفرد أو عمره العقيل، كمقياس 

كالقدرة  ، وكسلر بليفو، الخ، وهناك اختبارات لقياس القدرات العقلية،يهستانفورد بين
 .الخ، وغري ذلك من االختبارات واملقاييس اللفظية، القدرة املكانية، العددية،

ً                                                                وإن بعض االختبارات واملقاييس خصوصا مقاييس الورقة والقلم، قد تكون 
  واملوضوعيةنتائجها مضللة مهام روعيت رشوط التطبيق فيها من حيث الثبات والصدق

ً                                         ارات واملقاييس تقيس غالبا موقف مصطنع هتدف وغريها من رشوط لتحقيقها، فاالختب
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دينامية نشطة غري ثابتة، فيكون منظومة وحيث أن الشخصية ) هنا واآلن(إىل قياسه 
 قد ختتلف وقد تتعدل بتغري املجال أو »آنية«القياس باملنطق البسيط هو قياس مواصفات 

اس قد يقيس مظاهر شعورية مسار احلياة بالنسبة هلذا الشخص املعنى باإلضافة إىل أن القي
 وتشري العديد من الدراسات . هلذه املظاهرهي بالدقة مضاد أو تكوين عكيس

لشعور، لاإلكلينيكية إىل أن القياس قد يقترص عىل الغالف السطحي اخلارجي 
ً                                                                      والذي قد يكون مضادا أي عكس التكوين الباطن لالشعور، فهناك دائام السلوك  ً

استجابة العصايب قد تظهر يف االختبارات : ً       فمثالالظاهري والسلوك احلقيقي
ً                               واملقاييس وكأنه متعاطفا ودودا  ات، ويغلف هذا واجبً      يا للدً                    الناس خاضعا هلم مؤمعً

 حلاجته للعطف واحلب من ه يستطيع الترصيح ب الً    وتاً                        املظهر اخلارجي عدوانا مكب
ييس اإلسقاطية عادة ما  واستغالهلم إىل أقىص درجة، إال أن املقاهالناس املحيطني ب

تتخطى السلوك الظاهري وتصل إىل أعامق املريض، وهنا يتوقف التفسري عىل مهارة 
 .املعالج املطبق لألدوات اإلسقاطية

 
 إعادته تهً                                                             هو العملية التي يقوم هبا املعالج إزاء مريضه حماوال بعد تشخيص حال

 النظرية يف العالج النفيس ومن ثم تتكاثر أقرب ما يكون إىل السواء، وختتلف األطر
 . مصادرها املعروفة الستزادة املعرفةإىلويمكن الرجوع الطرق املتبعة 

 
فاعليته يف الوصول إىل أعامق النفس البرشية، وإظهار خفاياها ومكنوناهتا التي  1-

 . )1(يصعب عىل املناهج البحثية األخرى إظهارها
                                                   

 .140عمر حممد التومي الشيباين، مرجع سابق، ص    )1(
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يعني هذا املنهج بالنظرة الشمولية، أي دراسة الشخصية يف وحدهتا التارخيية  2-
 ، أي إعطاء صورة (1))ماضيها، حارضها، مستقبلها(الكلية بطريقة طولية، 

شاملة ومتكاملة عن شخصية العميل وعن جوانب قوة شخصية ومواطن 
 .(2)ضعفها وعن الدوافع املحركة لسلوكه

 السيطرة عىل جمموعة الرشوط واألحداث واملواقف التي هيدف هذا املنهج إىل 3-
 .حتكم السلوك املراد دراسته

 
ً                                                                      إن استخدامه يتطلب كفاءة عالية وخربة واسعة ومرانا طويال من جانب الباحث  1- ً

 أو الفاحص أو املعالج النفيس الذي يستخدمه حتى يستطيع حتقيق الغايات املرجوة
 .(3)احمنه بنج

إن املنهج اإلكلينيكي ال يؤدي إىل قواعد عامة أو قوانني عامة لتفسري السلوك  2-
هو  اخلدمة االجتامعية الفردية أوفاألساس الذي يقوم عليه علم النفس اإلكلينيكي 

 .االهتامم باحلاالت الفردية
ليس إن املنهج اإلكلينيكي يعتمد عىل التجربة الشخصية وأنه من هذه الناحية  3-

ً                    موضوعيا وليس دقيقا ً)4(. 
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 .359عزيز حنا داود وآخرون، مناهج البحث يف العلوم السلوكية، مرجع سابق، ص   )1(
 .140عمر حممد التومي الشيباين، أسس علم النفس العام، مرجع سابق، ص   )2(
 .140-141ص .سه، صاملرجع نف  )3(
 .202إبراهيم وجيه إبراهيم، مرجع سابق، ص   )4(
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 عىل انه تغري عمدي ومضبوط للرشوط يمكن تعريف البحث التجريبي
 .املحددة حلدث ما مع مالحظة التغريات الواقعة يف ذات احلدث وتفسريها

ً                                         مالحظة الظواهر بعد تعديلها جزئيا أو كليا: تجربة فتعرف بأهناأما ال  بمعنى أن ً
 الظروف والرشوط عن طريق بعض الظروف املصطنعة، فهي ً                  التجربة متثل حتكام يف

عملية استقصاء علمي تتم فيه املالحظة، وجتمع البيانات عىل أساس جمموعة حمددة 
 :يةتميز التجربة باخلصائص اآلتتمن املحكات، و

 ونعني هبا التغيري الذي جيريه الباحث عىل عدد من أفراد عينته الدراسية :املعاجلة 1-
 :مما تتطلب النظر إىل أركان ثالثة هي

فالتجربة حماولة من جانب الباحث لدراسة ): املستقل(العامل التجريبي   - أ
 تأثري العامل التجريبي عىل ظاهرة معينة، أن هذا العامل التجريبي يسمى

 .باملتغري التجريبي أو املستقل
ً                                                     إذا كان العامل التجريبي يؤثر فعال يف الظاهرة املدروسة، : العامل التابع  -ب

 . أن تتغري بتغريه ويسمى التغري يف الظاهرة باملتغري التابعالبدف
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 ملا كان حرص العوامل املؤثرة يف أية ظاهرة من الصعوبة: املتغريات الدخيلة  -ج
التجربة، در وجود عدة متغريات تؤثر عىل الظاهرة أثناء إجراء بمكان فإننا نق

وقد تكون هذه سبب التغريات يف املتغري التابع وليس املتغري التجريبي، أو قد 
 املتغري التجريبي فإننا تعمل إىل جانبه، ولذلك ومن أجل احلكم عىل قيمة

 . التجربةإجراءنحتاج إىل ضبط املتغريات أثناء 
 هبام تثبيت بعض املتغريات املتعلقة باملوقف البحثي يقصدو: تحكمالضبط وال 2-

 .والتي قد تظهر أثناء دراسة العالقة بني املتغري التجريبي واملتغري التابع
  هبا تعيني أفراد عينة الدراسة يف املجموعة التجريبية أو املجموعةيقصد و:العشوائية 3-

يبية هي املجموعة التي تغري قيمة الضابطة عىل أساس عشوائي، فاملجموعة التجر
 .العامل التجريبي فيها ملعرفة تأثري هذا التغيري عىل املتغري التابع

أما املجموعة الضابطة فهي املجموعة املكافئة للمجموعة التجريبية يف نوعيتها 
ويف الظروف التي متر فيها بمعنى مكافئة املجموعتني من حيث تأثرها باملتغريات 

 :منهاعدة، جأ الباحث إىل املنهج التجريبي ألسباب الدخيلة ويل
ً                                    غري عن قصد وتعمد وعىل نحو منظم متغريا ين التجريب يتيح للباحث أن إ 1-

ى مدى تأثريه عىل متغري آخر يف الظاهرة ري، ل)املتغري التجريبي أو املستقل(واحد 
 .، مع ضبط أثر املتغريات الدخيلة)املتغري التابع(قيد الدراسة 

مراجعة ما تم التوصل إليه من النتائج، وذلك بتكرار التجارب عدة مرات يف  2-
 .أوضاع وظروف متباينة

 .حتقيق الفرضيات التي تفرس هبا الظواهر 3-
ً                                                                             تعيني داللة كمية للتعبري عن العالقة التي تربط متغريا ما بظاهرة ما أو إجياد الفروق  4-

 .هابني املتغريين وكذلك العوامل املؤثرة في
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هناك نوعان للصدق مها الصدق الداخيل والصدق اخلارجي، وحياول الباحث أن 
يوازن بني نوعني من الصدق يف خطة البحث، وقد أشار الباحثون إىل عدد من العوامل 

 ً:                                                                    التي تؤثر يف نوعي الصدق فبعضها خاص بنوع منها والبعض اآلخر يكون مزدوجا
ً                                                 بحيث يكون البحث صادقا بالدرجة التي يمكن أن يعزى : يلالصدق الداخ 1-

، )املتغري املستقل(فيها الفرق بني املجموعة التجريبية والضابطة إىل املعاملة 
 نسميه وليس إىل متغريات أو عوامل دخيلة أثرت قبل املعاملة أو أثنائها، وهذا ما

 :ق الداخيل منهابالصدق الداخيل، وهناك عدد من العوامل املؤثرة يف الصد
 فالفرتة الزمنية التي حتدث خالهلا التجربة قد تقسم املجال لتأثري :التاريخ  - أ

بعض العوامل اخلارجية عىل املتغري التابع إىل جانب التجربة مما يغري من 
 .واقع النتائج التي يمكن احلصول عليها من التجربة

عقلية عىل الفرد نفسه الذي  وقد حتدث تغريات بيولوجية أو نفسية أو :النضج  -ب
ً      ا أو يخيضع للتجربة يف أثناء فرتة التجربة مثل التعب والنمو بحيث تؤثر إجياب

 .ً                     سلبيا عىل نتائج البحث
 وقد يؤثر االختبار القبيل الذي يطبق عىل جمموعات :موقف االختبار  -ج

الدراسة لرضورة تقتضيها طبيعة البحث عىل االختبار البعدي خاصة إذا 
 هناك تشابه بني نوعي االختبار القبيل عىل االختبار البعدي بنقصان كان

الفرتة الزمنية بني تطبيق االختبار القبيل والبعدي عىل أفراد املجموعة 
 الفرتة الزمنية بني تطبيق االختبار القبيل واالختبار تالتجريبية، ولو زيد

الختبار من البعدي، فقد يقع يف تأثري عامل أو عوامل أخرى تؤثر يف ا
 .جوانب أخرى كالتاريخ والنضج



 ل احلادي والعرشونالفص 
 

 

 370  

 

إذا اقتضت طبيعة التجربة اختالف أداة القياس املستخدمة : نوعية اإلدارة  -د
من أجل قياس األداء القبيل واألداء البعدي، فربام أثر ذلك عىل قياس أفراد 

 منه إىل اختالف ءجز عينة التجريب عىل أدايت القياس، وهنا يعزى الفرق أو
لقياس القبلية عن أداة القياس البعدية، وكلام ضعف ثبات التكافؤ أداة ا

 .ألداة القياس زاد تأثري هذا العامل عىل الصدق الداخيل
تأيت فكرة االنحدار من ميل اخلصائص عند األفراد : االنحدار اإلحصائي  -هـ

ً              جدا أو عالياً      خفضا مننحو الوسط، فلو كان أداء األفراد عىل االختبار القبيل  ً 
 نحو الوسط يف احلالتني، وحتى تكون مً                                جدا فمن الطبيعي أن ينحدر أدواؤه

 غري متحيزة أو نتائج البحث صادقة يسعى الباحث إىل احلصول عىل عينة
 .غري متطرفة

كأن يكون توزيع األفراد عىل املجموعتني التجريبية والضابطة : االختبار  -و
 .غري متكافئ

 ض أفراد العينة خالل فرتة التجريب وخاصةقد خيرس الباحث بع: اإلهدار  -ز
 جتارب الفرتة الزمنية الطويلة، مما يزداد األثر الناتج وخاصة إذا كان اإلهدار

 ً.       متحيزا
قد يزيد متوسط أعامر املجموعة الضابطة أو : تفاعل النضج مع االختبار  -ح

 نموهم بحيث خيتلف التكافؤ أو التشابه بني أفراد املجموعتني بام هيدد
 .صدق البحث ودقة التجربة

ً                                                    يكون البحث صادقا بالدرجة التي يتمكن فيها الباحث من : الصدق اخلارجي 2-
تصميم نتائج بحثه خارج العينة، ويف مواقف جتريبية مماثلة ويسمى بالصدق 

 :اخلارجي، وهناك عوامل تؤثر يف الصدق اخلارجي منها
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ختبار قبيل فقد تتعرف هذه إذا قام الباحث بإخضاع جمموعات دراسته ال  -أ  
املجموعات عىل طبيعة التجربة قبل تطبيقها ويصبح األفراد أكثر حساسية 

القبيل، وكذلك قيام الباحث خالل التجربة لألسئلة الواسعة يف االختبار 
 بتوضيح إجراءات التجربة وتفسري التعليامت، قد تؤثر عىل جمموعات الدراسة

 تصميم النتائج عىل مواقف بوتقلل من صدق البحث، وبذلك يصع
 .ليست متشاهبة

ً                                                                   إذا كانت جمموعات الدراسة أي العينة املختارة ال متثل متثيال صادقا ملجتمع   -ب ً
البحث أو إهنا متثل فئة من فئاته، وقد تكون أكثر قدرة عىل التفاعل مع 
املوقف التجريبي أو أقل فيام لو تم االختيار بطريقة مناسبة سليمة متثل 

 ً.                                                تمع، وبذلك يصعب تعميم النتائج إذا مل يتم عشوائيااملج
ات التجريبية جراءوقد تؤثر اإل: تفاعل الظروف التجريبية مع التجربة  -ج

 التي يقوم هبا الباحث عىل جمموعات التجريب من حيث املشاعر واالجتاهات
بحيث يبدو املوقف شبة مصطنع مثل زيادة مستوى الضبط التجريبي 

 ادة الصدق الداخيل للبحث عىل حساب الصدق اخلارجيكاحلرص عىل زي
 .أو شعور أفراد املجموعة أثناء التجربة أهنم مراقبون

إذا ما اخضع الفرد ألكثر من عملية جتريب : تفاعل املواقف التجريبية  -د
ً                                                                    خالل فرتة زمنية حمددة، فإن أثر التجارب السابقة قد تؤثر سلبا أو إجيابا  ً

لالحقة، وقد يرتبط بتحضري آخر موجود، مما يعني عىل نتائج التجارب ا
 .عدم قدرة الباحث عىل تعميم نتائج جتربته

 
 :يمكن ضبط املتغريات بالطرق اآلتية
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 .الضبط املادي ويتعلق بضبط الظروف املادية واملكانية التي جتري فيها التجربة 1-
ت األثر عىل املتغري التابع الضبط االنتقائي ويتحقق باختيار بعض املتغريات ذا 2-

 .وتثبيتها
 الضبط اإلحصائي ويتم بتطبيق بعض املعاجلات اإلحصائية التي يستطيع الباحث 3-

تكون بواسطتها أن يضبط املتغريات ذات األثر عىل املتغري التابع خاصة عندما 
 .تلك املتغريات من النوع الذي ال يمكن إخضاعه للضبط املادي أو االنتقائي

 
 :من أهم املفاهيم أو املصطلحات ذات العالقة باملنهج التجريبي اآليت

ويقصد هبا تطبيق عامل معني عىل جمموعة دون األخرى : Treatmentالتجربة  1-
 .ملعرفة ما حيدثه من أثر

 طبق بغرضهو العامل أو السبب الذي ي: Independent Variableاملتغري املستقل  2-
 .معرفة أثره عىل النتيجة

وهو النتيجة التي يقاس أثر تطبيق املتغري  :Dependent Variableاملتغري التابع  3-
 .املستقل عليها

 وهي املجموعة التي تطبق عليها :Experimental Groupاملجموعة التجريبية  4-
 .التجربة

ً                      تي تشبه متاما املجموعة وهي املجموعة ال: Control Groupاملجموعة الضابطة  5-
ات، عدا تطبيق جراءالتجريبية يف مجيع خصائصها وتتامثل معها يف مجيع اإل

 .التجربة فال ختضع هلا
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 وهي املتغريات التي يلزم ضبطها :Extraneous Variableاملتغريات اخلارجية  6-
، لتكون بدرجة متساوية يف املجموعتني التجريبية والضابطة مثل اجلنس، العمر

 .، الخ...درجة الذكاء،
 وهو االختبار الذي تطبق عىل املجموعتان التجريبية :Pre-Testاالختبار القبيل  7-

 . التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل الدرايس لدهياإجراءوالضابطة قبل 
  وهو االختبار الذي تطبق عىل املجموعتان التجريبية:Post-Testاالختبار البعدي  8-

 . التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل الدرايس لدهياإجراءعد والضابطة ب
  أي أن تصبح الفرصة متساوية ودرجة:Random Selectionاالختيار العشوائي  9-

االحتامل واحدة ألي عضو من أعضاء جمتمع البحث ليكون من بني أفراد العينة 
 .دونام أي تأثر أو تأثري

 ً                               أي أن تصبح أيضا الفرصة متساوية: Random Assignmentالتعيني العشوائي  10-
ودرجة االحتامل واحدة أما كل فرد من أفراد عينة البحث ليكون من بني 

 .أعضاء املجموعة التجريبية أو من بني أعضاء املجموعة الضابطة
 أي حرص املتغريات اخلارجية ذات األثر :Variables Controlضبط املتغريات  11-

ري املستقل هبدف عزهلا ومنع أثرها عىل النتيجة أو تثبيتها عىل التجربة عدا املتغ
 .حتى يتم التأكد من توافرها لدى املجموعتني التجريبية والضابطة عىل حد سواء

أي إىل أي قدر يمكن القول بأن التجربة  :Internal Validityالصدق الداخيل  12-
ً                                                  حقيقة عملت فرقا وفيام إذا كان املتغري املستقل هو فعال  . السبب يف املتغري التابعً

 أي إىل أي قدر يمكن أن تعمم نتائج :External Validityالصدق اخلارجي  13-
ً                                                           جتمع الذي يشبه أفرادها متاما أعضائها يف مجيع املتغريات التي تم املالبحث عىل 

 .ضبطها
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  أي جعل املجموعتان التجريبية والضابطة:Equating Groupsتكافؤ املجموعات  14-
 .ً                                                                   متكافئتني متاما، أي متشاهبتني يف مجيع املتغريات عدا املتغري املراد دراسة أثره

 
 :يتحقق التكافؤ بني املجموعات بواسطة عدة طرق، منها

العشوائية يف اختيار أفراد املجموعتان حتى تكون الفرصة متساوية ودرجة االحتامل  1-
 .ً                                          د املجتمع عضوا يف التجربة دونام تأثر أو تأثريواحدة الختيار أي فرد من أفرا

 .العشوائية يف تعني أعضاء التجربة عىل املجموعتني التجريبية والضابطة 2-
ً                                                                   التجانس بني املجموعتني بحيث يتم اختيار أفراد متجانسني متاما أو عىل األقل  3-

 .الخ متشاهبني يف مجيع املتغريات املراد ضبطها مثل السن، واجلنس،
 .ANOVAات اإلحصائية كتطبيق طريقة حتليل التباين املصاحب جراءاإل 4-
القياسات املتكررة فكل فرد من أفراد البحث خيضع ألكثر من مقياس حتى يتم  5-

 .التأكد من مدى التشابه بني أعضاء التجربة
 : فقد ذكر الطرق اآلتية لتحقيق التكافؤ وهي)فان دالني(أما 
وزيع كل توأمني عىل املجموعتني أحدمها يف املجموعة طريقة التوائم بت 1-

 .التجريبية واألخرى يف املجموعة الضابطة
طريقة األزواج املتناظرة تستخدم هذه الطريقة لتعذر احلصول عىل أعداد فردية  2-

كبرية تتفق يف خصائصها يتم اللجوء إىل االختيار عىل أساس زوجي يتفقان يف 
ا يف املجموعة التجريبية واآلخر يف املجموعة خصائص معينة ويعني أحدمه

 .الضابطة بطريقة عشوائية
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طريقة املجموعات املتناظرة يف حالة تعذر التجانس عىل أساس فردي أو زوجي  3-
 .يتم اللجوء إىل التجانس عىل أساس مجعي

 
رب التي يقوم هبا قبل البدء بالكالم عن التصميامت التجريبية نذكر أن التجا

 :الباحث التجريبي أنواع منها
 ي تتوافرذ فهناك جتارب خمتربية وتتم داخل املخترب ال:التجارب وفق مكان إجرائها 1-

فيه إمكانية ضبط وتثبيت وعزل العوامل املؤثرة عىل املتغري املستقل وتتميز بالدقة 
 بالتجارب غري املختربية وقدرة الباحث من تكرار التجربة، أما النوع الثاين فتتمثل

حيث تتم يف ظروف طبيعية خارج املخترب وتتميز هذه التجارب يف إمكانية استثامر 
 .النتائج مبارشة

وهناك نوعان منها فالتجارب التي بحاجة : التجارب وفق الزمن الذي حتتاجه 2-
إىل فرتة زمنية قصرية تتميز بالدقة وسهولة السيطرة عىل وجود عوامل خارجية 
مؤثرة عىل املتغري التابع عدا املتغري التجريبي املستقل، وجتارب حتتاج إىل فرتة زمنية 
طويلة وهبذه التجارب قد تؤثر عىل النتائج الدراسة تأثريات عوامل أخرى غري 

 .املتغري التجريبي املستقل لطول فرتة التجربة
 التجريبية  التصميامتوينظر هنا إىل أنواع: التجارب املعتمدة عىل ضبط املتغريات 3-

 قً                                                                من حيث قدرهتا عىل ضبط املتغريات، كام ونوعا ومتييز العوامل املؤثرة يف صد
 .التجربة الداخيل واخلارجي

ً                                                                      اختلف العلامء يف تصنيفات التصاميم التجريبية وعموما فإن هناك ثالثة أنواع 
 :من هذه التصاميم وهي
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 .Pre-Experimental Designsالتصميامت التمهيدية  1-
 .Experimental Designsالتصميامت التجريبية  2-
 .Factorial Designsالتصميامت العاملية  3-

 : ثالثة أنواع وهي)Gayكي (بينام يعرض 
 ).ما قبل التجريبي ( التصاميم األولية  1-
 .Quasi-Experimental Designsتصاميم شبه جتريبية  2-
 .True-Experimental Designsالتصاميم التجريبية احلقيقية  3-

وسنحاول بيان طريقة استخدام كل تصميم وقبل ذلك توضيح الرموز 
 :املستخدمة للداللة عىل فحوى التصميم املستخدمة هنا

 .نعني به االختبار القبيل           1الرمز     خ
 .نعني به االختبار البعدي            2الرمز     خ

 .تجربة أي املتغريات املستقلةنعني به ال       χ ،δالرمزان  
 .نعني به جمموعة التجريبية   الرمز    ت          
 .نعني به جمموعة الضابطة  الرمز    ض         

 .نعني به العشوائية يف التعيني    الرمز    ع          

   
جريبية ضعيفة، رغم شيوع استخدامها تعترب هذه املجموعة من التصاميم الت

من الباحثني فهي متثل أجزاء ناقصة من تصاميم جتريبية تفتقر إىل الصدق ومن هذه 
 :التصاميم اآليت
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-1 One - Shot Case Study 

يف هذا التصميم توجد جمموعة جتريبية واحدة تتعرض للمتغري املستقل، ثم يطبق 
، وهذا التصميم يعترب أضعف التصاميم التجريبية اإلحصائية، )2خ(دي اختبار بع

ً                                                                        فهناك بعض العوامل ال صلة هلا بالتصميم كاالختبار مثال لكونه مل يطبق عىل أفراد 
 :املجموعة قبل التجربة، وهذا التصميم يأخذ شكل املخطط اآليت

 2خ×  ت  
هناية املدة جيري هلم اختبار بعدي أي يتم تطبيق املتغري املستقل عىل املجموعة ثم يف 

 .ملعرفة مدى تقدمهم الدرايس
-2One Group Pre-Test, Post-Test  

يف هذا التصميم توجد جمموعة واحدة يطبق عليها االختبار مرة قبل التجربة 
التجربة وذلك باستخراج الفرق ومرة أخرى بعد التجربة ثم يقاس األثر الناتج من 

 :يف األداء عىل االختبارين وبإتباع اخلطوات اآلتية
 . اختبار قبيل عىل املجموعة قبل إدخال املتغري املستقلإجراء  -  أ
 .إدخال املتغري املستقل هبدف إحداث تغريات يف املتغري التابع  -ب
 اختبار داللة الفرق حساب الفرق بني االختبار البعدي واالختبار القبيل، ثم  -ج

 :الناتج بطريقة إحصائية، وبأخذ الشكل املخطط اآليت
 2خ ×   1ت خ

 إجراءوالفرق بينه والتصميم األول يف االختبار القبيل لتحديد املستوى قبل 
 .التجربة
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-3Static-Group Comparison 

 عىل جمموعتني أحدمها جتريبية وأخرى  التجربةإجراءيتطلب هذا التصميم 
 :ً                                                    ضابطة، ولكنهام غري متكافئتني إطالقا ويأخذ شكل املخطط اآليت

 2خ  ×  1ت خ
 2ض      خ

يطبق عليها االختبار قبل ) جتريبية(وهذا التصميم توجد جمموعة واحدة 
 يف التجربة وتعاد بعد التجربة، ثم يقاس األثر الناتج من التجربة باستخراج الفرق

 :األداء عىل االختبارين ويتم ذلك باخلطوات اآلتية
 . اختبار قبيل عىل املجموعة قبل إدخال املتغري املستقلإجراء  -   أ
 .إدخال املتغري املستقل هبدف إحداث تغريات يف املتغري التابع  -ب
 . اختبار بعدي هبدف قياس أثر املتغري املستقل عىل املتغري التابعإجراء  -ج
 الفرق بني االختبار البعدي واالختبار القبيل، ثم اختبار داللة الفرق حساب  -د

 .الناتج بطريقة إحصائية
 واملجموعتان التجريبية والضابطة البد أن تكونا متشاهبتني حتى يمكن للباحث

املجموعتني بعد ذلك من استخدام العامل التجريبي عىل جمموعة واحدة، ثم يقارن بني 
 واضح يكون قد حدث يف املجموعة التجريبية، ومما يالحظ أن للتعرف عىل أي تغري

ً                                                                       االختبار يتم تطبيقه عىل املجموعتني وأن تقسيم أفراد املجموعتني مل يكن عشوائيا 
 .فال يمكن ضامن تكافؤ املجموعتني
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    Quasi-Experimental Designs 
ً                                      مرتفعة نسبيا مقارنة بمجموعة التصاميم وتتميز هذه التصاميم بعوامل صدق 

األولية، إال أن الباحث يف هذه التصاميم قد يواجه مشكلة االختيار العشوائي أو 
التعيني العشوائي للمجموعة التجريبية والضابطة والتي تقلل من عوامل الصدق، 

 :ومن هذه التصاميم
-1 

وعة جتريبية واحدة يطبق عليها اختبار قبيل واختبار يف هذا التصميم يوجد جمم
بعدي مرات متتالية، ثالث مرات عىل األقل، مما يقدم للباحث مدى التغري الذي 

 .يطرأ عىل املجموعة التجريبية يف كل مرات التطبيق

    True-Experimental Designs 
تصاميم بقدرة عالية عىل ضبط العوامل املؤثرة يف تتميز هذه املجموعة من ال

الصدق، وإهنا تتطلب االختبار العشوائي ألفراد عينة الدراسة من املجموعتني التجريبية 
 .والضابطة

ً                                                                     ويقصد هبا تلك الصميامت التي يتم فيها ضبط املتغريات اخلارجية ضبطا يمنع من 
لك يتم فيها االختيار والتعيني تأثري عوائق الصدق الداخيل والصدق اخلارجي، وكذ

 ً.        عشوائيا
ويف هذه التصاميم يتم دراسة جمموعتني يف الوقت نفسه، وهاتان املجموعتني 
البد وأن تكون متشاهبتني، ثم يقوم الباحث باستخدام العامل التجريبي عىل جمموعة 

دث جتريبية دون املجموعة الضابطة، وثم تقارن املجموعتان للتعرف عىل أي تغري حت
يف اجلامعة التجريبية، وهناك بعض األساليب التي هتدف إىل حتقيق قدر من التكافؤ 

 :أو التشابه يف املجموعتني
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 .طريقة التوائم 1-
 .طريقة األزواج املتامثلة 2-
 .طريقة االنتقاء العشوائي 3-
 .األسلوب اإلحصائي 4-

 :والتصميامت التي تتصف هبذه الصفات هي
 Pre-Test, Post-Test, Control بعدي ملجموعتني - تصميم قبيل :التصميم األول 1-

Group Design: 
يف هذا التصميم يتم تطبيق اختبار قبيل واختبار بعدي عىل املجموعتني الدراسة 

 :ويأخذ التصميم الشكل اآليت) التجريبية والضابطة(
 2      خχ        1خ  تك      ت         ع     
 2      خχ        1خ      تك      ض     ع     

ً                                                                   وهبذا يتم تعيني األفراد عىل املجموعتني تصنيفا عشوائيا، ثم ختترب املجموعتني  ً
ً                                                                       اختبارا قبليا، وبعد ذلك ختضع املجموعة التجريبية للمتغري املستقل، وحيجب عن  ً

ً                                                                          املجموعة الضابطة، وبعد هناية التجربة يتم اختبار املجموعتني اختبارا بعديا لقي اس ً
 .األثر الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل

 Post-Test Only Control Groupالتصميم البعدي ملجموعتني : التصميم الثاين  2-
Design: 

ً                                                                         يف هذا التصميم يتم اختيار جمموعتني من أفراد عينة الدراسة اختيارا عشوائيا،  ً
 ملعرفة فيام إذا كان وبعد انتهاء التجربة يطبق اختبار بعدي عىل أفراد املجموعتني

ً                                                                      هناك فرق دال إحصائيا لصالح املجموعة التجريبية أم ال، ويأخذ هذا التصميم 
 :الشكل اآليت
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 2      خχ...  تك  ...  ت  ...  ع 
 2      خχ...  تك ...  ض ...  ع 

ً                                                            ويف هذا التصميم يتم تعيني األفراد عىل املجموعتني عشوائيا، ثم ختضع 
ية للمتغري املستقل، وحيجب عن املجموعة الضابطة دون أن ختترب املجموعة التجريب

ً                                                                           املجموعتني قبليا، وبعد انتهاء فرتة التجربة يتم اختبار املجموعتني اختبار بعديا  ً
 .لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل

-Solomon Four)سولومون(تصميم املجموعات األربعة : التصميم الثالث 3-
Group Design: 

ويسمى تصميم سولومون ذو املجموعات األربعة ويأخذ هذا التصميم الشكل 
 :اآليت

 2      خχ        1       خ1ع        ت
 2      خχ        1       خ1ع       ض
 2      خχ              2ع        ت
 2      خχ                  2ع       ض

ً                                        د عىل املجموعتني عشوائيا، ثم يقسم إىل أربع ذا التصميم يتم تعيني األفراهبو
جمموعات جمموعتان منها جتريبيتان وجمموعتان ضابطتان، وذلك هبدف ضبط أثر 
االختبار القبيل عىل املتغري التابع، فيتم اختبار املجموعة التجريبية األوىل، واملجموعة 

ً                                                      الضابطة األوىل اختبارا قبليا دون تطبيقه عىل املجموعة الت جريبية الثانية واملجموعة ً
الضابطة الثانية وبذلك يتمكن الباحث من أن يقرر أثر املتغري املستقل مع االختبار 

 .القبيل وأثره بدونه
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 : Counter Balanced Design تصميم تدور املجموعات: التصميم الرابع 4-
 ً                                                          الشائعة عربيا بتدوير املجموعات، ويقصد بتدوير املجموعات أنوالتسمية

يعمل الباحث عىل أعداد جمموعتني متكافئتني فيعرض األوىل للمتغري التجريبي 
األول ويعرض الثانية للمتغري التجريبي الثاين، وبعد فرتة من الزمن خيضع املجموعة 
األوىل للمتغري التجريبي، ويعرض الثانية للمتغري التجريبي األول، ثم يقارن بني أثر 

ني، وأثر املتغري الثاين عىل املجموعتني وحيسب الفرق بني املتغري األول عىل املجموعت
 :املتغريين، ويأخذ الشكل اآليت

      χ1             1ت
       χ2             2ت

إن طريقة تدوير املجموعات تشبه يف مرحلتها األوىل طريقة املجموعات املتكافئة، 
عملية التجريب وهلذا أطلق عليها ويف املرحلة الثانية تتناول املجموعتان دورهيام يف 

تدوير املجموعات، أما املرحلة الثالثة فهي عملية إحصائية تقوم عىل مجع البيانات 
اخلاصة بنتائج حاالت التجريب، وحيسب املتوسط ونتائج حاالت الضبط، وحيسب 

 .املتوسط ثم يقارن بني حاالت التجريب والضبط لتقدير األثر النسبي للمتغري املستقل

    Factorial Designs 
وهي التصميامت التي يمكن بواسطتها دراسة أثر عدد من املتغريات املستقلة 
عندما تتفاعل مع بعضها، والتصميامت العاملية تتفق مع طبيعة الظاهرة اإلنسانية 

رى بعض والتي ال ختضع ملؤثر واحد وإنام ملجموعة من املؤثرات يف وقت واحد، وي
العلامء أن التصميامت العاملية ال تعد تصميامت بقدر ما هي إال طريقة لتحليل 
املعلومات، وآخرين يرون بأهنا حتوير للتصميامت التجريبية بإدخال متغري مستقل 

 :إضايف أو أكثر ودراسة أثرمها يف وقت واحد ومن أمثلة التصميامت العاملية
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 .The 2 × 2  Factorial Design   2 × 2تصميم    -  أ
  .2 × 3تصميم    -ب
 .3 ×  3تصميم    -ج
 .2 ×  2 ×  2تصميم    -د

 
ال تطبق إال لغرض حتقيق هدف واحد فقط، يرتكز حول معرفة ما إذا كان 
للمتغري املستقل أثر عىل املتغري التابع، أي أن املنهج التجريبي يتم تطبيقه عندما يكون 

 .من البحث التنبؤ باملستقبلاهلدف 

 
 ختتلف خطوات تطبيق املنهج التجريبي باختالف التصميامت، ولتوضيح خطوات

 :تطبيق املنهج التجريبي هي
حتديد دقيق ملشكلة البحث يتضح فيها املتغري املستقل واملتغري التابع واملتغريات  1-

 .املشكلةالدخيلة لضبطه، وتوضيح ماهية 
 .مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بمشكلة البحث 2-
 :تصميم البحث ويتم من خالل 3-

 ً.                                               حتديد جمتمع البحث ومن ثم اختيار عينة منه عشوائيا  -  أ
ً                                                 اختبار عينة البحث يف موضوع التجربة اختبارا قبليا  -ب ً. 
ملجموعتني اإحدى ً                                            تقسيم عينة البحث عشوائيا إىل جمموعتني؛ اختيار   -ج

 .ً                                                       عشوائيا لتكون املجموعة التجريبية واألخرى املجموعة الضابطة
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 .تطبيق املتغري املستقل عىل املجموعة التجريبية وحجبه عن املجموعة الضابطة  -د
ً                                               اختبار املجموعتني يف موضوع التجربة اختبارا بعديا  -هـ ً. 

االختبار البعدي ملعرفة حتليل املعلومات بمقارنة نتائج االختبار القبيل نتائج  4-
 .الفرق وداللته

 .تفسري املعلومات والنتائج يف ضوء فروض البحث 5-
 .عرض النتائج وتفسريها وما يتم التوصل إليها وما يويص هبا الباحث من التوصيات 6-

 
ل إىل نتائج يف التوصكفاءة ها ثرق أنواع البحث وأكديعترب املنهج التجريبي من أ

 .النتقادات منهالعدد من ا تعرض هدقيقة، ولكن
 .وقوع الباحث يف أخطاء أثناء ضبط املتغري واختيار العينات 1-
 .وجود متغريات ال يمكن معاجلتها وإخضاعها للضبط التجريبي 2-
  .ات اإلداريةجراءتعقد اإل 3-
 .عب تعميم النتائجإجراء التجريب يكون عىل عدد حمدود من األفراد وبذلك يص 4-
 .صعوبة إجياد جمموعتني متكافئتني يف كل العوامل والظروف 5-
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بعد أن حدد الباحث مشكلته البحثية، وراجع ما له صلة هبا من دراسات 
علومات من سابقة، ينتقل الباحث من مرحلة التصميم إىل التنفيذ، فيقوم بجمع امل

 .وما إىل ذلك ......ً                                     مصادرها أشخاصا كانوا أم وثائق وسجالت،
 أو مرحلة اجلمع وتصبح املعلومات متوافرة لديه، بصورة استبياناتإمتام وبعد 

مقابلة أو مالحظة أو وثائق وسجالت يبدأ الباحث يف تنفيذ اخلطوة الرابعة من 
  .خطوات إعداد البحث العلمي وهي مرحلة حتليل البيانات وتفسريها

حتليل البيانات يعني استخراج األدلة واملؤرشات العلمية الكمية والكيفية التي 
 .ه أو عدم قبوهلاؤكد قبول فروضتتربهن عىل إجابة أسئلة البحث أو 

ن قيام الباحث بجمع البيانات التي تلزم لدراسته بحيث تكون دقيقة وشاملة إ
هو أمر هام وحيوي لتجيء دراسته هادفة ومعربة، ولكن األكثر أمهية من ذلك هو 
طريقة معاجلته هلذه البيانات بحيث يمكنه أن يستخلص منها مؤرشات نافعة تفيده 

اسة أو دحضها، وهذا األمر يدخلنا يف موضوع اإلحصاء يف تأييد صحة فرضيات الدر
بشقيه الوصفي والتحلييل أو االستداليل، فمن املفروض أن يكون الباحث عىل دراية 
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بالطرق التي يمكن استخدامها لتبويب البيانات وحساب القيم هلا، ومن ثم العمل 
 .)1(عىل مقارنة هذه القيم وعمل االستنتاجات املمكنة بشأهنا

 تم اإلحصاء بطرق مجع ومتثيل البيانات وحتليلها وتفسريها، واملقصود بجمعوهي
البيانات عملية احلصول عىل القياسات أو القيم امللحوظة للتجارب، وكلام كان مجع 

تحليل الً                                                                  البيانات دقيقا زادت الثقة هبا، ووجود األخطاء يف مجع البيانات يؤدي إىل 
  .صحيح للبياناتالغري 

بة لتنظيم البيانات وعرضها فمعنى ذلك وضع البيانات يف جداول أما بالنس
وعرضها بطرق مناسبة عىل شكل رسوم بيانية وصور وتوزيعات تكرارية أو أشكال 

 ملقاييس واالقرتاناتاهندسية، وييل ذلك مسألة حتليل البيانات، وهذا يتطلب إجياد قيم 
اذ القرارات فهو من أهم أهداف علم املوجودة فيها، أما بالنسبة الستقراء النتائج واخت

؛ بأن الدراسات اإلحصائية والتطبيقات Hays)(اإلحصاء وأكثرها فائدة، ويورد هايس 
 العملية هلا، تتألف من حتليل البيانات واالستنتاجات التي يتوصل إليها الباحث، وتكون

 .حصائيةعىل شكل تقديرات وتنبؤات وتعميامت وقرارات رفض أو قبول للفرضيات اإل

 
بعد احلصول عىل البيانات باالعتامد عىل أحدى وسائل مجع البيانات املعروفة 

املالحظة، املقابلة، االستبيان، االختبارات، الوثائق والسجالت، واملقاييس (
 إىل غري ذلك من أدوات القياس، وبعد مجع البيانات ...)السوسيومرتية واالسقاطية،

 لرضوري عرضها بشكل يسهل استعامهلا واستخالص النتائج منها، وهناك طرقفمن ا
 :رض البيانات منهاععديدة ل

                                                   
 .ف1992 عدس، أساسيات البحث الرتبوي، دار الفرقان، اربد، نعبد الرمح: أنظر  )1(
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 ً                                                                 عرض البيانات تقريريا من خالل وصف الباحث بياناته بعبارات ومجل واضحة   1-
 .ودقيقة

   .عرض البيانات بصيغة جداول إحصائية، ومن ثم يقوم الباحث بتفسريها   2-
 عىل شكل رسوم بيانية أو خرائط، ويتم ذلك بأسلوب يوضح عرض البيانات   3-

موقع البيانات يف الرسم البياين أو اخلريطة، ويقوم الباحث بكشف العالقات 
 .البينية وما إىل ذلك

وسيط العرض البيانات بصيغة نسب أو متوسطات وانحرافات معيارية، أو    4-
 .رتباطاال ومعامل االختالف ومعامل والتباينات

دمج أسلوبني أو ثالثة يف العرض مثل استخدام أسلوب اجلداول اإلحصائية    5-
 .واألشكال املخططة أو الرسوم البيانية

أدوات القياس وتدقيق نتائجها، فإنه يلزم يات عطتفرغ مويتم كل هذا بعد أن 
نقل هذه النتائج ووضعها يف جداول يكون قد تم التفكري هبا، ووضع تصاميم هلا 

 .رشة الفعلية بجمع البياناتقبل املبا
وإذا كانت الدراسة تتضمن مقارنة أداء املجموعة اجلزئية فمن الرضوري 
حتضري وهتيئة جداول بنتائج املجموعات اجلزئية كل عىل حده، وإذا كان احلاسوب 

 يف حتليل البيانات فمن الواجب معرفة األسلوب الذي يتطلبه ةهو األداة املستخدم
لذي ينوي الباحث استخدامه يف رصد النتائج والعمل بموجبه، برنامج احلاسوب ا

ً                                                                        وإذا تطلبت الدراسة متثيل حمتويات اجلداول بيانيا فمن الرضوري أن يعرف الباحث 
 .أنواع األشكال البيانية التي متكنه من استخدامها

ً                                                                    ولكي يتمكن الباحث من حتليل البيانات البد له من هتيئتها أوال للتحليل أي 
 . مراجعتها وتبويبها وجدولتها ثم تفريغهابمعنى
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 :ن خطوات حتليل البيانات تشمل هيإ

   
 :وتتضمن هذه املرحلة عدة خطوات يمكن حتديدها باآليت

-1  
 أن يقوم هبا الباحث تعترب عملية املراجعة أحدى العمليات األساسية التي جيب

قبل الرشوع يف عملية التحصيل وذلك الحتامل وجود بعض األخطاء التي قد 
، وقبل كل ذلك يتطلب من الباحث مراجعة )1( أثناء عملية مجع البياناتحتدث

 ً:                                                                   الفقرات التي وضعها للتأكد من جدية املستجيب عىل األداة أو االستامرة فمثال
ملعلومات فقرة يطلب منها عمر املستجيب فيجيب قد يضع الباحث يف استامرة ا

عليه برقم معني، ثم يضع يف مكان آخر فقرة يطلب منها تاريخ الوالدة، فيجيب 
عليه املستجيب وإذا ظهر اختالف بني اإلجابتني، ففي مثل هذه احلالة يتبني 

ً                                                                    الباحث أن املستجيب مل يكن جديا أو مهتام بإجابته فعليه استبعاد استامرته ً. 
وإذا كانت البيانات عبارة عن وثائق وسجالت مكتوبة فتتم مراجعتها بتطبيق 

 يتأكد أنعمليتي النقد الداخيل والنقد اخلارجي عليها، ويقصد بالنقد الداخيل 
الباحث من املعلومة ذاهتا يف حمتوى الوثيقة ومدى صحتها وصحة ما ورد فيها، وأما 

تأكد من صحة الوثيقة وصحة من نسبت النقد اخلارجي فيعني حماولة الباحث ال
الخ، وبذلك  وهنا أصيلة أو أهنا مفتعلة، وكوهنا صحيحة أم مزيفة،كإليه، ومدى 

 .)2(يتأكد الباحث بأن معلومات بحثه مستمدة من مصادرها الصحية
                                                   

 .204 عامر اهلاميل، مرجع سابق، ص عبد اهللا  )1(
 .113صالح بن محد العساف، مرجع سابق، ص  )2(



 حتليل البيانات 
 

 

 389   

 

 يف أماكن أما يف االستبيانات واالستامرات واالختبارات فتتكرر بعض الفقرات
ً                                                         ا ولكن تقيس الطلب أو املعلومة نفسها، فإذا كان هناك اختالف  تعبريأوخمتلفة صياغة 

فإن اإلجابة تكون غري صحيحة وال تصلح للتحليل، ومع ذلك فإن قيام الباحث 
 :ات عند مراجعة البيانات أمر رضوري وهيجراءببعض اإل

 وبالذاتأن أول عملية البد من القيام هبا هي مراجعة البيانات : التأكد من البيانات  - أ  
التأكد من اكتامل البيانات، ويتم ذلك بمالحظة استامرات البحث ملعرفة 

 قد هعىل مجيع األسئلة وأن اإلجابة مطابقة للتعليامت، ألناملبحوثني استجابات 
تكون بعض اإلجابات غري مكتملة ألسباب عدة منها إغفال اإلجابة، أو رفض 

طبق عليه، وبذلك فعىل الباحث ً                                      اإلجابة عنها أو أن بعضا من األسئلة ال تن
استكامل البيانات الناقصة أما بالرجوع مرة أخرى إىل املبحوث الستيفاء البيانات 

كامل البيانات الناقصة إاالستامرات، إذا مل يكن بإمكانه مهال الناقصة، أو بإ
 .)1(بنفسه أو بالعودة للتطبيق إلكامل العينة

فحص البيانات يف كل استامرة ب هذه العملية إذ تتم: التأكد من اتساق البيانات   -ب
والتأكد من التزام املبحوثني بإعطاء البيانات الصحيحة، وقد حيدث مثل هذا 
اخللل يف االستجابات نتيجة عدم فهم بعض األسئلة أو بطريقة اخلطأ، أو بفهم 
األسئلة بمعنى مغاير ملا يقصده الباحث، وقد يكون السبب عدم الفهم لألسلوب 

الصيغة التي وضعت هبا األسئلة، وحتدث مثل هذه األمور يف بعض أو 
املوضوعات املتعلقة باآلراء واملوضوعات املتعلقة باألرسة ومستوى املعيشة أو 
الدخل، وأنه يف بعض األحيان قد يكون املبحوث غري جدي أو غري ملزم بإعطاء 

 التناقض املعلومات فيعطي معلومات مضللة أو غري صحيحة، مما يؤدي إىل
 .وعدم االتساق يف اإلجابة

                                                   
 حممد حسن، ط، وعبد الباس209 عامر اهلاميل، مرجع سابق، ص، وعبد اهللا113، ص 1املرجع نفسه، ص  )1(

 .520أصول البحث االجتامعي، مرجع سابق، ص
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 أثناء - العمليات احلسابية إجراءمن الرضوري :  العمليات احلسابيةإجراء  -ج
 .التي يستلزمها للتأكد من دقة إجابات املبحوثني واتساقها -مراجعة البيانات 

لة قد تكون البيانات املستحصلة من أفراد العينة بيانات كمية ممث: ترميز البيانات  -د
باألرقام، أو وصفية غري ممثلة باألرقام، وباستخدام احلاسوب اآليل يتطلب 
 األمر حتويل مثل هذه البيانات من حالتها الوصفية أو النوعية إىل حالتها الكمية
 ً                                                                         أي إىل لغة األرقام، فمثال إذا كنا بصدد بيانات عن الديانة أو املستوى التعليمي

، عىل الرتتيب، وأن هذا األمر 4، 3، 2 ،1: فيمكن إعطاء كل صنف رقم مثل
ً                                                                  ينسحب عىل البيانات الرقمية أيضا، فلرتميز حالة فئات معينة كالعمر أو 

يفضل توضيح ذلك يف االستامرات بجانب البيانات ً      مثال، الدخل الشهري 
املعرب عنها، وأن هذه العملية تتم بطريقة يدوية، ويفضل أن جيري الباحث 

 :اب اآلتيةالرتميز بنفسه لألسب
قد جيد الباحث نفسه يف وضعية أفضل متكنه من مالحظة املوقف وسلوك    1-

 الفرد املبحوث وبالتايل يكون لديه دراية كاملة أكثر من القائم بالرتميز الذي
 .ال جيد أمامه إال جمموعة من البيانات املدونة

  معرفة وفهمقيام الباحث بنفسه بعملية الرتميز توفر له اجلهد والوقت يف   2-
 املعنى للعمليات اإلحصائية وحتويل األرقام الكمية الصامء إىل وصف منطقي

 .ليل علمي دقيقوحت
-2 

وبعد هذه املرحلة عىل الباحث أو من يقوم بعملية الرتميز تبويب البيانات يف 
دول البسيط جداول، وهناك أنواع من اجلداول منها بسيطة أو مزدوجة أو مركبة، واجل

 :ً                                                        ي تصنف فيه البيانات طبقا خلاصية واحدة فقط، ومثال ذلك اآليتذلك الذهو 
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ال يقرأ وال  
 يكتب

حيمل شهادة 
 ابتدائية

حيمل شهادة 
 إعدادي

حيمل شهادة 
 ثانوية

حيمل شهادة 
 جامعية

      التكرارات

نفني أو ً                                                              أما اجلداول املزدوجة هي التي تصنف فيها البيانات طبقا لسمتني أو ص
 خاصيتني مثل توزيع أفراد العينة من حيث موقع الضبط والتحكم لدى طلبة الثانويات

 .التخصصية

العلوم  اهلندسة 
 ساسيةاأل

العلوم 
 طبية

العلوم 
 تطبيقية

العلوم 
 اجتامعية

      موقع ضبط داخيل
      موقع ضبط خارجي

ً                   انات طبقا ألكثر من أما بالنسبة للجداول املركبة فهي التي تصنف فيها البي
ً                                                                            خاصيتني أو صفتني ومثال ذلك توزيع أفراد العينة طبقا للحالة العلمية ونوع املهنة 

 .السائدة
مهنة خدمية  

 بدون مهارة
مهنة خدمية 

 بمهارة
مهنة 

 ختصصية
وظائف 
 إدارية

     ال يقرأ وال يكتب
     يقرأ ويكتب

     االبتدائية
     املتوسطة

     الثانوية
     اجلامعية 
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 :وعىل الباحث عند إعداده للجداول مراعاة اآليت
ً                                                           وضع رقم تسلسيل لكل جدول مصحوبا بعنوان اجلدول املتضمن توضيحا   - أ   ً

 .ملحتوياته بدقة ووضوح
 .األعمدة والصفوف وباختصاروين أن يراعي التوضيح يف عنا  -ب
ً                              ال يف الظاهرة املبحوثة تنازليا  أو الصفة أو أي جم أن يراعي ترتيب أنواع السمة  -ج

 .ً                           أو تصاعديا أو أي ترتيب آخر
ذكر اسم اجلهة ومصدر البيانات املعروضة وباألخص يف حالة اقتباسه أو نقله   -د

 .يف احلاشية حتت اجلدول مبارشة
-3 

، اليدوين مسألة تفريغ البيانات تتأثر بأمرين مهمني ومها التفريغ اآليل والتفريغ إ
ن اللجوء إىل التفريغ اليدوي عملية صعبة ومكلفة يف اجلهد والوقت ويفضل إو

استخدامه يف حالة كون عدد االستامرات البحثية قليلة، وأن البيانات املطلوبة فيها 
 غري معقدة، أما بالنسبة للطريقة اآللية فإهنا تستخدم يف حالة عدد االستامرات البحثية

ويتطلب معها ينة الكبرية التي يتعذر استخدام الطريقة اليدوية كثرية وأحجام العال
ً                                                 وقتا وجهدا كبريا مع احتاملية عدم الدقة يف التفريغ ً ً. 

     

-1 

يتم تصنيف البيانات بحسب املتغريات واخلصائص والصفات للتمييز بينها من 
غري عىل موضوع البحث، فإذا كان التصنيف بحسب الديانة أو أجل إبراز أثر كل مت

 اجلنسية أو النوع فينبغي مراعاة القيم التي تندرج حتت كل منها؛ فقد تصنف بحسب
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 .الديانة إىل مسلم، مسيحي، هيودي، أخرى، أو بالنسبة إىل النوع ذكر أو أنثى وهكذا
 كيفية والبيانات الكمية،وختتلف الطرق التي تتبع يف تصنيف كل من البيانات ال

 ّ                                                                       فالبيانات الكيفية هي التي تكشف عن وجود صفات معينة يصعب قياسها أو عدها،
أما البيانات الكمية فهي التي تكشف عن مقدار وجود هذه الصفات، ولذا يعتمد 
 يف تصنيف البيانات الكيفية عىل وجود اختالفات يف النوع أو يف الدرجة بني املفردات

ر وإناث وبحسب وً                                              فإذا صنفنا الطلبة اجلامعيني مثال بحسب اجلنس إىل ذكاملختلفة، 
اجلنسية إىل مواطنني وغري مواطنني، فإن التقسيم قائم هنا عىل أساس االختالف يف 

 .النوع وبمعنى آخر أن فئات التصنيف هي تصنيفات نوعية خمتلفة
 منفصلة أو متصلة، ً                                                      أما البيانات الكمية فيمكن تصنيفها وفقا ملتغريات قد تكون

 واملتغري املتصل هو الذي ال وجود لفراغات بني القيم التي يتخذها فأطوال األشخاص
ً                                                                          واألعامر مثال من هذا النوع أو بوجود كسور وأجزاء بينهام، أما املتغري املنفصل فهو 
الذي يتغري يف فقرات منفصلة تقاس وحداهتا كاملة إذ ال معنى ألجزائها وكسورها 

د الزوجات، وعدد الغرف أو احلجرات، فعدد الزوجات قد تكون واحدة مثل عد
 .أو أثنني أو أكثر وال يمكن أن تكون واحدة ونصف أو واحدة وثالثة أرباع وهكذا

 :وأهم ما يشرتط يف تصنيف البيانات سواء كانت كمية أو كيفية، اآليت
 تداخلت األسس أن تقسم البيانات إىل فئات عىل أساس تصنيفي واحد وإال  - أ  

واختلط األمر فمن اخلطأ أن نقسم طلبة اجلامعة إىل مواطنني وغري مواطنني أو 
ً                                                                ذكور وإناث، وإنام من الصواب والصحة أن نقوم بتقسيم الطلبة أوال عىل 
 أساس اجلنسية، ومن ثم نعود فنقسمهم عىل أساس اجلنس، وهبذا فعىل الباحث

ثم تقسيمها إىل ومن ة ييف صفة رئيسأن يبدأ بالفئات العريضة التي تشرتك 
 .فئات فرعية
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 ً                                                                  أن تكون جمموعة الفئات التي تم أختذها أساسا للتصنيف شاملة لكل مكونات   -ب
ً                                                                 التصنيف الفرعية بحيث تعطي كل عنارصها فمثال إذا صنفت اجلرائم إىل قتل 
وحريق عمد ورشوة فهي ناقصة إذ توجد عنارص أخرى يمكن أن تندرج حتت 

 .تصنيف مثل جرائم الرسقة، الخهذا ال
ً                                                                   أن تكون مجيع املفردات التي تصنف معا يف فئة واحدة متجانسة وغري متداخلة   -ج

 .بحيث ال يمكن وضع مفردة واحدة يف أكثر من فئة داخل املجموعة
تلف باختالف الدراسة التي يقوم هبا ختوعليه فإن درجة صعوبة التصنيف 

يواجه الباحث صعوبة يف التصنيف بخالف احلال  ففي الدراسات الكشفية .الباحث
عىل لدراسات الوصفية ذلك ألن الباحث الذي يقوم بالدراسة الكشفية حيصل يف ا

 عن الظاهرة التي يدرسها فيجمع ما أمكن من البيانات وبذلك يصعب الكثري
 .تصنيفها يف زمحة احلقائق الكثرية التي حيصل عليها

-2 

 بشكل يسهل عىل الباحث حتليلها هايف البيانات تسهل عملية عرضبعد تصن
 املقارنات بينها واستخالص النتائج منها وتسهل للباحث واآلخرين إمكانية إجراءو

 اإلطالع عليها بدون ملل نتيجة عرضها بصورة خمترصة وواضحة، وتعرض البيانات
 العرض الواردة يف بطرق خمتلفة من باحث آلخر وبحسب اختياره لطريقة من طرق

 :كتب اإلحصاء الوصفي ومنها
ً                                                                    عرض البيانات وصفيا تعبرييا وتعرض بصيغة تبني وتظهر العالقات بني املتغريات  - أ   ً 

 .والصفات واخلصائص، وبالتعبري اللفظي عليها سواء أكانت بيانات كمية أو كيفية
ي عىل أرقام عرض البيانات يف جداول وباألخص فيام إذا كان البحث حيتو   -ب

تعرب عن قيم متعددة ويكون كل عمود خاص بقيم متغري من املتغريات اخلاصة 
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بالبحث، ولكل املتغريات قيم متعددة بحسب تصنيفه هلا يتم عرضها يف 
 . للجهد والوقت ودقة بالتأمل والتفكريً  اجداول خاصة بالبحث اختصار

 وسائل إيضاح هامة يف تبيان ً                                              عرض البيانات بيانيا إذ تعترب الرسومات البيانية  -ج
األشكال ً                                                     وتوضيح البيانات بشكل علمي تأخذ أشكاال متعددة ومن هذه 

 ً.               سنتعرض هلا الحقاواملنحنيات واملدرجات واألعمدة والدوائر 
عرض البيانات بأكثر من طريقة إذ كلام زاد اهتامم الباحث باملوضوع كلام   -د

لتوضيح الدقيق من خالل العرض احترص عىل كانت قدراته العلمية والفنية 
ً                                                                            العلمي بطرق خمتلفة كيفيا وكميا كأن يعرض تعبرييا وبيانيا ويف جداول إحصائية  ً ً ً ٍ

 .تؤدي إىل توضيح أدق للبيانات
 :وأدناه وصف هلذه الطرق بالتفصيل مع أمثلة ورسوم وأشكال لتوضيحها

ائية تساعد عىل بعد تنظيم البيانات وجدولتها يمكن متثيلها برسوم بيانية إحص
وضوح العرض وعىل التعرف الرسيع لبعض صفات هذه البيانات كالعالقة بينها أو 
تتابعها بالتزايد أو التناقص، كام أنه من املعروف أن الصورة بصفة عامة تساعد عىل 

 .إلقاء نظرة شمولية عىل املعلومات املعروضة وعىل تذكرها
ً                              غالبا ما تكون هذه البيانات وعند حصول الباحث عىل ظواهر كمية خمتلفة

كثرية العدد فهي غري متبعة ألي نوع من أنواع الرتتيب والتنظيم أي أهنا يف وضع 
 وهي عىل هذا الوضع، لذلك رعت الرضورة إىل ها وتوضيحهاعشوائي يصعب فهم

إجياد طرق وأساليب تستخدم لتنظيم البيانات ولتوضيح معاملها األساسية التي تتلخص 
توزيع باقي القيم بني هاتني القيمتني،   القيمة الكربى والصغرى وكيفيةةفيف معر

 . واملعلومات املراد توضيحهاوذلك بصور خمتلفة تتوقف عىل طبيعة البيانات
ويف هذا الصدد يأيت دور اإلحصاء، إذ يقوم علم اإلحصاء برتتيب وتنظيم 



 الفصل الثاين والعرشون 
 

 

 396  

 

 ة استخدام هذه األرقام،البيانات واملعلومات واألرقام لتخدم املجتمع، وتسهل عملي
إذ يتوىل هذا العلم تنظيم هذه البيانات وصياغتها يف جداول وتوزيعات تكرارية لتسهل 
ً                                                                      عملية التعامل معها، ويتيح للباحث أيضا استخدام املقاييس واملؤرشات والطرق 

 .اإلحصائية املختلفة يف الوصول إىل النتائج املرجوة منها
املتخصصون، وحيتاجه غريهم لفهم ومعرفة فكرة إن وصف البيانات أمر يطلبه 

 ً                                                                     عامة عن معاملها األساسية، وحيث أن اجلداول بأنواعها تتطلب نوعا من املهارة
اخلاصة، عليه دعت احلاجة إىل طريقة أخرى يتم هبا وصف البيانات، وبام أن الرسم 

ئيني إىل يستخدم بصورة عامة لتوضيح ووصف املواقف املعرب عنها، فقد جلأ اإلحصا
استخدام هذه الطريقة لوصف وتوضيح الفكرة العامة عن البيانات بسهولة أكثر مما 
ً                                                                    كانت عليه يف صورة اجلداول علام بأنه ال يمكن احلصول عىل الرسومات اإلحصائية 

 .إال بعد تكوين اجلداول بغض النظر عن نوعية البيانات املراد وصفها
 وعطيات من الظاهرة املراد دراستها، ما هوبذلك يعد احلصول عىل البيانات وامل

 إال معطيات خام تتكون من جمموعة غري مرتبة من املشاهدات أخذت من عينة الدراسة،
فيقوم الباحث بتنظيم هذه املعطيات أو البيانات بشكل واضح وتوزيع دقيق وعادة 

 .ما يكون عىل هيئة جدول أو رسم بياين
العلوم الطبيعية؛ فإن نتائج التجارب والدراسة ويف العلوم االجتامعية، مثلام يف 

 تعطي بيانات كثرية، وهي عبارة عن مشاهدات تظهر عىل شكل أرقام قد يكون عددها
ً                                                                               كبريا، فإذا ما عرضت هذه البيانات بطريقة تعبريية تقريرية ضمن تقرير البحث فإهنا بال 

 الرضوري عرض هذه شك مملة ويصعب استيعاهبا واملقارنة بني مفرداهتا، ولذا فمن
 :البيانات بطرق شيقة سهلة ومن هذه الطرق
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 : طريقة اجلداول  -أ
وهي عبارة عن وضع البيانات أو املعطيات يف جدول، وختتلف طرق العرض 
ً                                                                         اجلدويل للبيانات باختالف األسلوب املستخدم، وتتنوع أيضا باختالف وتنوع البيانات 

 .ت، التي ختتلف بشكل واضح من يشء إىل آخراملستخدمة وباختالف طبيعة هذه البيانا
 ً                                                                  وكثريا ما تستعمل هذه الطريقة يف عرض تغري ظاهرة مع الزمن أو مع مسميات

ً                                                                كالبلدان وغريها أو مع كالمها معا، ويوضح أيضا كيفية توزيع القيم امل حصل عليها تً
 .من الظاهرة املدروسة

، وتتلخص يف وضع وهي أول الطرق املستخدمة يف وصف البيانات وأمهها
 ً                                                    وعموما يمكن تقسيم البيانات إىل قسمني أساسني األول وهو.البيانات يف صور منظمة

ً                                                                             البيانات الكمية والتي يمكن قياسها كميا ويطلق عليها باملتغريات الكمية ألهنا تتغري 
 من فرتة إىل أخرى حسب طبيعة األدوات املقيدة، فعىل سبيل املثال تقدير أعامر السكان
يف منطقة ما عبارة عن متغري كمي ألنه خيتلف من فرد إىل آخر، ويتغري من فرتة إىل 
 أخرى، وهناك حالة أخرى للمتغري الكمي يطلق عليه اسم املتغري املستمر أو املتصل،
ويف هذه احلالة يضطر الباحث إىل تقسيم وحدات القياس املستخدمة مثل األعامر 

 . سنوات6 سنوات إىل 4 تقع هذه األعامر ما بني لعدد من طلبة رياض األطفال بحيث
ً                                                                          وهناك أيضا حالة ثانية للمتغري الكمي وهي التي يطلق عليها متغريا مشتقا وفيه ً ً 
 يمكن اعتبار متوسط دخل الفرد الشهري أو متوسط ادخاره أو متوسط إنتاجيته أو معدل

ً                             ف متغريا مشتقا من املتغريات اللاألاملواليد والوفيات يف   : عىل ذلك هوكمية، مثالً
 للفرتةداب إذا كانت البيانات اآلتية عبارة عن أعداد الطلبة املقبولني يف كلية اآل   :مثال

مقابلها ، إذ تكتب السنة ويوضع بصيغة جدول، يمكن عرضها 1985-1980
 :أعداد الطلبة املقبولني يف تلك السنة؛ كاآليت
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 أعداد الطلبة املقبولني السنوات
1981 - 1980 1500 
1982 - 1981 1800 
1983 - 1982 2000 
1984 - 1983 1600 
1985 - 1984 1000 

 7900 املجموع

 .يبني اجلدول عدد القاطنني باجلامهريية العظمى يف عدد من املدن: مثال آخر
 عدد األفراد املدينة

 75855 بني وليد
 162673 اخلمس
 179316 مرصاتة
 120105 ترهونة
 709117 طرابلس
 108451 رست
 244352 الزاوية
 1599872 املجموع

املطلوب إعادة عرض هذه البيانات بحسب الرتتيب التصاعدي لعدد األفراد، 
 من الواضح أن أقل عدد من األفراد يقطن يف مدينة بني وليد وأكرب عدد هوعليه فإن

 :يقطن يف مدينة طرابلس، وبذلك ينظم اجلدول كاآليت
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 األفرادعدد  املدينة
 75855 بني وليد
 108451 رست
 120108 ترهونة
 162673 اخلمس
 179316 مرصاتة
 244352 الزاوية
 709117 طرابلس
 1599872 املجموع

وللجداول اإلحصائية ميزات رئيسية وقواعد عامة جيب مراعاهتا عند تصميمها 
 :وهي

ً                                           أن يكون عنوان اجلدول واضحا وخمترصا وحمددا ملا    1- ً  . حيتويه من معلومات وبياناتً
 .أن تكون عناوين األعمدة والصفوف خمترصة وبارزة وغري غامضة    2-
أن ترتب البيانات باجلدول وفق تسلسلها الزمني أو حسب أمهيتها من الناحية     3-

 .الوصفية
 .يفضل ترقيم األعمدة أو الصفوف لتسهل اإلشارة إىل بيانات اجلدول    4-
 .دات القياس املستخدمة بدقةأن توضح وح    5-
 .أن يوضح املصدر التي استقيت منه بيانات اجلدول    6-

 امرأة 50ً         رجال و 50إذا كانت البيانات عبارة عن أطوال جمموعة من : مثال آخر
 :فيمكننا عرض هذه البيانات يف جدول وتكتب كاآليت
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 الطول رجال نساء
2 0 62 
6 1 63 
8 1 64 
9 2 65 
7 3 66 
6 5 67 
5 6 68 
3 7 69 
2 9 70 
1 8 71 
1 5 72 
0 2 73 
0 1 74 
 املجموع 50 50

 أما بالنسبة للبيانات الكثرية العدد أو املعقدة التي يصعب عىل الباحث استعراضها
 دفعة واحدة؛ يمكن وضعها يف جداول حتى يستطيع دراستها بشكل دقيق ومناسب،

 :وأبسط هذه اجلداول هي
 . اجلدول التكراري، الذي حيتوي عىل القيم وتكراراهتا-أ

 :ً                               طالبا يف إحدى االمتحانات وكاآليت40إذا كانت لدينا درجات : مثال عىل ذلك
16 ،20 ،36 ،55 ،72 ،68 ،82 ،12 ،30 ،96 ،26 ،52 ،78 ،36 ،62 ،55 ،75 ،16 ،30 ،52 ،
96 ،78 ،68 ،16 ،75 ،62 ،68، 82 ،30 ،52 ،68 ،82 ،75 ،55 ،62 ،78 ،82 ،52 ،78 ،55 
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 :املطلوب وضع هذه البيانات يف جدول واضح
 املجموع    226 996 330 112 882 668 772 555 336 220 116 الدرجة

 40    71 62 63 51 54 34 31 24 21 11 13 التكرار

 : اجلدول التكراري  -ب
ة ومنترشة داخل جمال واسع وهي أكثر يستخدم يف حالة وجود معطيات كثري

 ً                                                                        فائدة وأكرب اختصارا من الوضع األصيل للمعطيات يف توضيح معاملها العامة، وتتلخص
ً                                                                         هذه الطريقة يف التعامل مع املعطيات كمجموعات بدال من قيم مفردة، وذلك بتقسيم 

 غري املجال التي توجد فيه هذه املعطيات إىل فرتات قد تكون متساوية وقد تكون
متساوية للحصول عىل جدول مكون من فرتات وتكرارها؛ ولتكوين أو إعداد جدول 

 :تكراري ذي فرتات أو مسافات تتبع اخلطوات اآلتية
 -حتديد املدى الذي تنترش فيه هذه البيانات، واملدى هنا يساوي أكرب قيمة     1-

 .أصغر قيمة
 .تقسم املدى إىل فرتات متساوية    2-

 املدى
 عدد الفرتات =ً                              هو املدى مقسوما عىل عدد الفرتات ) الفرتة(املسافة تعد طول     3-
حد أدنى وحد أعىل بحيث يكون احلد األدنى للفرتة ) مسافة(يكون لكل فرتة     4-

ً                                                                    األوىل مساويا ألصغر قيمة يف البيانات أو أقل منه، واحلد األعىل للفرتة األخرية 
 .كرب منهً                              مساويا ألكرب قيمة للبيانات أو أ

جيب أن تنتمي كل مفردة إىل فرتة واحدة حتى يكون هناك تساوي بني جمموع     5-
 .التكرارات للفرتات مع العدد الكيل للمفردات

يعمل اجلدول بحيث يتضمن أعمدة وصفوف أي بمعنى عىل بعدين أفقي ورأيس     6-
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لثالث اإذ يدل الصف األول عىل الفرتات والصف الثاين عىل الدرجات والصف 
 .عىل التكرار

 :ً                         طالبا يف امتحان ما كاآليت50 إذا كانت درجات :مثال
86 ،72 ،87 ،73 ،21 ،11 ،66 ،54 ،77 ،61 ،47 ،86 ،81 ،57 ،62 ،73 ،56 ،63 ،
71 ،53 ،96 ،57 ،82 ،68 ،62 ،68 ،73 ،88 ،96 ،67 ،81 ،35 ،52 ،18 ،46 ،78 ،
61 ،63 ،52 ،69 ،72 ،26 ،32 ،55 ،66 ،91 ،36 ،93 ،87 ،79 ،79 
  وصف هذه البيانات أو املعطيات باستخدام اجلداول التكرارية؟:املطلوب

 : احلل
 بـحيدد املدى وذلك 

 86  =  11  -  96=   أصغر قيمة -أكرب قيمة  
  18=  عدد الفرتات  

 5= 18 ÷ 86= عدد الفرتات ÷ املدى =  طول كل الفرتة 
 

 التكرار احلرصعالمات  رتاتالف التكرار احلرصعالمات  الفرتات
10  -  15 / 1 55  - 60 /// 3 
15  - 20 / 1 60  - 65 /   //// 6 
20  - 25 / 1 65  - 70 //// 5 
25  - 30 / 1 70  - 75 /    //// 6 
30  - 35 // 2 75  - 80 /// 3 
35  - 40 / 1 80  - 85 //// 4 
40  - 45 / 1 85  - 90 //// 5 
45  - 50 /// 3 90  - 95 / 1 
50  - 55 //// 5 95  - 100 / 1 

 50 املجموع
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ستخدم ملعرفة عدد املفردات يأما اجلدول التكراري املتجمع الصاعد والنازل ف
، التي تقل قيمتها عن قيمة معينة أو تزيد أو تساوي وباستخدام نفس املثال السابق

 النازل؟  ً                                                         واملطلوب فيه حاليا تكوين جدول تكراري متجمع الصاعد واملتجمع
 :احلل

التكرار املتجمع  أقل من التكرار الفرتات
التكرار  أكرب من الصاعد

 املتجمع النازل
 50 10أكرب من  1 15أقل من  1 15  -  10
 49 15أكرب من  2 20أقل من  1 20 -  15
 48 20أكرب من  3 25أقل  من  1 25 -  20
 47 25أكرب من  4 30أقل من  1 30 -  25
 46 30أكرب من  6 35ل من أق 2 35 -  30
 44 35أكرب من  7 40أقل من  1 40 -  35
 43 40أكرب من  8 45أقل من  1 45 -  40
 42 45أكرب من  11 50أقل من  3 50 -  45
 39 50أكرب من  16 55أقل من  5 55 -  50
 34 55أكرب من  19 60أقل من  3 60 -  55
 31 60أكرب من  25 65أقل من  6 65 -  60
 25 65أكرب من  30 70أقل من  5 70 -  65
 20 70أكرب من  36 75أقل من  6 75 -  70
 14 75أكرب من  39 80أقل من  3 80 -  75
 11 80أكرب من  43 85أقل من  4 85 -  80
 7 85أكرب من  48 90أقل من  5 90 -  85
 2 90أكرب من  49 95أقل من  1 95 -  90
 1 95أكرب من  50 100أقل من  1 100 -  95

 50املجموع                                                    

 .وهذا اجلدول يوضح توزيع البيانات وتكراراهتا يف املتجمع التصاعدي والتنازيل
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 ): جداول التكرار النسبي (اجلداول النسبية   -ج
تساهم هذه اجلداول يف إعطاء الفكرة الصحيحة عن البيانات وأن استخدامها 

ً                                                                    وصفا أكثر شمولية، مثال عندما يكون لدينا من املعطيات اخلاصة يف املثال يعطي ً
 توضيح عدد الناجحني أو عدد احلاصلنيلالسابق كمعطيات للدرجات وهذا لن يكفي 

عىل التقديرات املختلفة، وال يمكن فهم أي يشء عن واقع ظاهرة النجاح، إال إذا 
 .املختلفةحسبنا نسبة النجاح ونسبة التقديرات 

التكرار  التكرار الفرتة
 النسبي

النسبة 
التكرار  التكرار الفرتة املئوية

 النسبي
النسبة 
 املئوية

10 -  15 1 1/50 2% 55  - 60 3 3/50 6% 
15  - 20 1 1/50 2% 60  - 65 6 6/50 12% 
20  - 25 1 1/50 2% 65  - 70 5 5/50 10% 
25  - 30 1 1/50 2% 70  - 75 6 6/50 12% 
30  - 35 2 2/50 4% 75  - 80 3 3/50 6% 
35  - 40 1 1/50 2% 80  - 85 4 4/50 8% 
40  - 45 1 1/50 2% 85  - 90 5 5/50 10% 
45  - 50 3 3/50 6% 90  - 95 1 1/50 2% 
50  - 55 5 5/50 10% 95  - 100 1 1/50 2% 

 %100 50املجموع                                              
نالحظ أن العرض اجلدويل للبيانات يقصد به جدول ذو عمودين، ومما سبق 

 األول نقسم فيه البيانات إىل فئات مصنفة بحسب النوع أو القيمة العددية العمود
والعمود الثاين نسجل فيه أمام كل فئة عدد القيم التابعة هلا ويسمى هذا العدد بتكرار 

 .الفئة
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 :كيفية إعداده
 ، يف جداول تكرارية وهو جدول)1(انات اخلام ووضعهان أول خطوة لتبويب البيإ

مقسم إىل ثالث أعمدة، وبعد االنتهاء من جدول التفريغ نستطيع معرفة جدول 
 :عودة إىل اجلداول سنعرض هنا اآليتالالتوزيع هلذه البيانات، وب

 

لتعليم، يتم تصنيف البيانات يف فئات إذا كانت البيانات وصفية مثل مستوى ا
، ثم نقوم بإعداد جدول تفريغ البيانات ومنه نحصل عىل ٍ                        بحيث متثل فئة صفة أو نوع

توضع املستوى الدرايس التي جدول التوزيع مثال عىل ذلك، البيانات اخلام التالية 
 )نويأمي، ابتدائي، إعدادي، ثا(لعرشين منتجة من منتجات مصنع املالبس اجلاهزة 

 :وكانت كاآليت
أمي، إعدادي، أمي، ابتدائي، ابتدائي، ثانوي، إعدادي، إعدادي، ابتدائي، أمي، (

 .)أمي، أمي، ابتدائي، ابتدائي، ابتدائي، إعدادي، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، إعدادي
ً                                                                  فالبيانات أعاله وصفية متثل متغريا وصفيا وهو املستوى التعليمي والذي ي قسم إىل نً

، وهبذا يمكن وصفها يف )أمي، ابتدائي، إعدادي، ثانوي(ع هي كام سلفنا  أنوا4
 .جدول تفريغ البيانات بحيث متثل كل فئة مستوى تعليمي

 
 

                                                   
ف، 2001جلامهريية الليبية، املركز الوطني لتخطيط التعليم، طرابلس،نجاة رشيدي الكيخيا، مبادئ اإلحصاء، ا  )1(

 .45-53ص.ص
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 )التكرار(عدد املنتجات  املؤرشات املستوى التعليمي
 5 //// أمي

 7 ////   // ابتدائي
 6 ////   / إعدادي
 2 // ثانوي

 20  املجموع

ومن هذا اجلدول نحصل عىل جدول التوزيع التكراري عن طريق االكتفاء 
 :بالعمود األول والثالث وحذف العمود اخلاص باملؤرشات أو العالمات وكاآليت

 )التكرار(عدد املنتجات  املستوى التعليمي
 5 أمي

 7 ابتدائي
 6 إعدادي
 2 ثانوي

 20 املجموع

وضع البيانات اخلام يف جدول تكراري أصبحت واضحة وسهلة الفهم، وبعد  
  منتجات مستواهن7  منتجات أميات، و5فنفهم من اجلدول أنه يوجد يف املصنع 

   .، وهكذايةعدادالدراسة اإل منتجات مستواهن 6  ابتدائي،التعليمي 
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إذا كانت : »متقطعة«بيانات كمية منفصلة جدول التوزيع التكراري ل -أ   
ً                                                                     البيانات كمية ومتثل متغريا منفصال فهناك طريقتان إلعداد اجلداول التكرارية ً: 

ً                                                                      إذا كان عدد القيم املختلفة التي يأخذها املتغري عددا حمدودا وقليال فتكون  1- ً ً
ً                                                              جدوال تكراريا متثل كل فئة من فئاته قيمة واحدة من القيم التي يأ خذها املتغري؛ ً

 :مثال عىل ذلك
 مرة وحصلنا عىل البيانات التالية التي متثل عدد 30ً                  مكعبات نرد معا 4إذا ألقينا 

 :املكعبات التي يظهر عليها الرقم يف كل رمية
0 ،1 ،4 ،2 ،0 ،1 ،0 ،0 ،1 ،2 ،3 ،1 ،0 ،2 ،3 ،0 ،2 ،1 ،0 ،3 ،1 ،0، 1، 0،1،4 ،2،1،2 

 مثل هذا املثال هو عدد املكعبات التي يظهر عليها املتغري اخلاضع للدراسة يف
، 1، 0: يف كل رمية وهو متغري منفصل، أما القيم املختلفة التي يأخذها هي) 6(الرقم 

2 ،3 ،4. 
عدد املكعبات التي ظهر عليها 

عدد الرميات  املؤرشات الفئة) 6(الرقم 
 )التكرار(

 0    ////    //// 9 
1 ////    //// 10 
2  /    //// 6 
3 /// 3 
4                            //2 

 30  املجموع
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يف ثالثني ) 6(اجلدول أعاله يوضح تفريغ عدد املكعبات التي ظهر عليها الرقم 
مرة من الرميات، ومن جدول التفريغ نحصل عىل جدول التوزيع التكراري املناظر، 

يف ثالثني ) 6(ع التكراري لعدد املكعبات التي ظهر عليها الرقم وأدناه اجلدول التوزي
 .رمية ألربع مكعبات

 )التكرار(عدد الرميات  )6(عدد املكعبات التي ظهر عليها الرقم 
0 9 
1 10 
2 6 
3 3 
4 2  

 30 املجموع

وهو عدد حمدود ) 5(حيث أن عدد القيم املختلفة التي يأخذها املتغري يساوي 
بالتايل ستحصل كل فئة من فئات جدول التوزيع التكراري متثل قيمة وصغري و

 .واحدة فقط من هذه القيم ويكون جدول تفريغ البيانات كام تم توضيحه يف السابق
ً                                                                          إذا كانت البيانات املنفصلة متثل متغريا منفصال يأخذ عددا كبريا من القيم ففي   2- ً ًً

ً                                  عددا من القيم، أي جمموعة من القيم هذه احلالة نجعل كل فئة يف اجلدول متثل 
 .ً                  بدال من قيمة واحدة
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وحيتاجه غريهم لفهم وملعرفة يطلبه املتخصصون مقصد ن وصف البيانات إ

ً                       بأنواعها تتطلب نوعا ن اجلداولَّ              ما مر  بنا فإفكرة عامة عن معاملها األساسية، وحسب 
اجة إىل طريقة أخرى يتم هبا وصف البيانات، وبام أن من املهارة، عليه فقد دعت احل

 الرسم يستخدم بصورة عامة لتوضيح ووصف املواقف املعرب عنها، فقد جلأ اإلحصائيون
إىل استخدام هذه الطريقة لوصف وتوضيح الفكرة العامة عن البيانات بسهولة أكثر 

 . املراد وصفهامما كانت عليه يف صورة اجلداول بغض النظر عن نوعية البيانات
-1 

تستخدم الدوائر عادة للمقارنة بني املكونات املختلفة لظاهرة معينة ببعضها 
ويتم البعض وبني كل منها واملجموع وهي بذلك تظهر األمهية النسبية هلذه املكونات 

هذه  مساحة ذلك بتقسيم الدائرة إىل عدد من القطاعات تتالقى يف املركز بحيث تتناسب
القطاعات مع القيم املختلفة للمكونات اجلزئية للظاهرة، وحيث أن الزاوية املركزية 

 من مساحة% 1 تكون مساحته 3.6° فإن القطاع الذي زاويته املركزية 360°للدائرة هي 
، فالقطاع الذي  الدائرة، وبذلك يمكن حتديد أي قطاع بواسطة زاويته املركزية

، والقطاع 75°=  3.6×20= رة تكون زاويته املركزية من مساحة الدائ% 20مساحته 
 .169.2°= 3.6× 4.7=  من مساحة الدائرة تكون زاويته املركزية% 47الذي مساحته 

فاق احلكومي املوضح باجلدول حسب التصنيف الوظيفي نولتمثيل مجلة اإل
ً                                                                 بيانيا باستخدام الدائرة حتسب أوال النسبة املئوية لإلنفاق، ومنها حتسب  الزاوية املركزية ً

، )3.6وذلك برضب النسبة املئوية يف (لكل قطاع من القطاعات األربعة املطلوبة، 
 : )1(ويكون التمثيل البياين املطلوب كام هو موضح أدناه

                                                   
 .65ف، ص1987، دار املعارف، القاهرة، 2، اإلحصاء، طمأمحد عبادة رسحان و فاروق عبد العظي  )1(
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  ف66-1967فاق احلكومي للجمهورية العربية املتحدة نالتصنيف الوظيفي لإل

ن باملليو(فاق نمجلة اإل التصنيف الوظيفي
 باألسعار اجلارية) جنيه

النسبة املئوية 
 لالتفاق

الزاوية 
 املركزية

 207.0 57.5 766 اخلدمات العامة
 111.2 30.9 411 اخلدمات االجتامعية
 12.7 6.3 84 اخلدمات االقتصادية

 19.1 5.3 71 نفقات غري مبوبة
 359 118 1332 املجموع

 

الخدمة العامة

الخدمة االجتماعیة

الخدمة االقتصادیة

نفقات غیرمیویة
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سلوب عىل تقسيم الدائرة إىل أجزاء بحيث يمثل كل جزء من ويعتمد هذا األ
 وباستخدام ظالل أو ألوان معينة يستطيع الباحث توضيح ،هذه الدائرة ظاهرة معينة

أكثر من ظاهرة من خالل استخدام هذا األسلوب بحيث تبني الدائرة العالقة بني 
 درجة فإن تقسيم هذه 360 وملا كانت الدائرة متثل ،الظواهر املختلفة التي متثلها

الدائرة عىل حسب النسب املمثلة لكل ظاهرة من الظواهر بحيث نجد أن واحد 
 ونرضب هذه ، درجة360باملائة من مساحة الدائرة يمثله جزء من زاوية تساوي 

النسب املئوية هلذا اجلزء فنحصل عىل الزاوية املركزية التي متثل هذا اجلزء × القيمة 
 .ظاهرة معينةالذي بدوره متثل 

إذا كانت لدينا بيانات بعدد العاملة يف القطاع الصناعي يف ليبيا حسب : مثال
 :اجلنسيات كام ييل

 سوريا تونسية مرصية عراقية اجلنسية
 249 1400 1200 740 العاملة

متثيل العاملة يف القطاع الصناعي يف ليبيا عن طريق استخدام أسلوب   :املطلوب
 الدائرة؟

 :ية بالنسبة إلمجايل العاملةسكل جنل نسبة لكل العاملة ً         نوجد أوال
 

100 x 740   20.33% 3639 =نسبة العاملة العراقية  = 
 

100 x 1200  32.98% 3639   =املرصيةنسبة العاملة  = 
 

100 x 1450  39.85% 3639   =التونسيةنسبة العاملة  = 
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100 x 249  6.84% 3639   =السوريةنسبة العاملة  = 
 

100 x 740   20.33% 3639 =نسبة العاملة العراقية  = 
 

100 x 740   20.33% 3639 =نسبة العاملة العراقية  = 

 72°=    3.6  ×  20.33=   الزاوية املركزية للعاملة العراقية  
 119°=    3.6  ×  32.98=    الزاوية املركزية للعاملة املرصية  

 144°=   3.6  ×  39.85=    املركزية للعاملة التونسية الزاوية
 .)1( 25°=   3.6×     6.84  =   الزاوية املركزية للعاملة السورية 

العمالة التونسیة

العمالة المصریة

العمالة السوریة

العمالیة العراقیة

 
                                                   

 .59-60 ص.املرجع نفسه، ص  )1(
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إذا كانت البيانات املراد وضعها عن طريق الرسم كثرية األنواع وكل نوع 
ً                      م كل عمود رأسيا بدال يإىل عدة أصناف يكون من األفضل يف هذه احلالة تقسمقسم  ً

من التقسيم األفقي عىل أن يمثل طول العمود العكيس جمموع قيم الصفات لكل 
نوع مع مالحظة ذلك يف حتديد مقياس الرسم عىل املحور الرأيس كام هو موضح يف 

 .املثال التايل
 إنتاج النفط اخلام ملنظمة األقطار العربية املصدرة اجلدول التايل يبني تطور   :مثال

 ، )ى/ ب1000 (83-1987للبرتول يف سنة 
  .عرض هذه البيانات عن طريق الرسم املناسب: واملطلوب

        السنة
 املجموع 87 86 85 84 83 الدولة

 5018 973 104 1024 957 1030 اجلامهريية
 544 100 107 108 114 115 تونس

 3262 634 600 672 695 661 اجلزائر
 4114 926 829 897 780 682 مرص
 7492 2079 1688 1404 1222 1099 العراق

 21070 4205 5042 3175 4079 4569 السعودية
 1631 312 333 290 402 294 قطر

 5779 1215 1416 936 1160 1052 الكويت
 6440 1501 1370 1309 1142 1118 األمارات
 213 43 44 42 42 42 البحرين

 925 232 194 176 162 161 سوريا
 56488 12220 12657 10033 10755 10823 املجموع
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  املصدرة للبرتول ةملنظمة األقطار العربي) ي/ ب1000(إنتاج النفط اخلام 
  )1(83-1987سنة 

 
                                                   

ف، 1982ضة العربية، بريوت، نسق منهجي جديد، دار النه: حسن الساعايت، تصميم البحوث االجتامعية  )1(
 . 71-73ص.ص
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يالت لغرض البيانات بطريقة مبسطة ً                                     تستعمل هذه الطريقة بديال لطريقة املستط
وللدعاية يف املختلفة م وعلالومشوقة، كام هو احلال يف التقارير احلكومية، وكتب 

كتب األطفال، فإذا أردنا عرض البيانات املتعلقة بعدد السيارات الصغرية املستوردة 
 500بصورة سيارة واحدة متثل  نعرض يف بلد ما يف فرتة زمنية من السنوات فإننا 

 سيارة نرسم ثالث 15000سيارة، فإذا كان عدد السيارات املستوردة يف سنة ما بلغ 
 سيارة نرسم 17000سيارات متساوية متثل هذا العدد، أما إذا كان عدد السيارات 

 من سيارة متثل هذا العدد من السيارات؛ إال أنه يعاب عىل هذه 0.4 ثالث سيارات و
 . )1(ً                            الطريقة كوهنا ليست دقيقة جدا

-4 

تستعمل هذه الطريقة لعرض البيانات الناجتة من تغري ظاهرة مع الزمن أو تغري 
عدة ظواهر مع الزمن مثل تغري عدد طلبة املدارس الثانوية مع السنوات، تغري درجة 
حرارة مريض مع الساعات، جمموع أرصدة البنوك مع السنوات، الصادرات لدولة 

ة زمنية معينة، ومثل تغري عدد الطالب وعدد الطالبات يف املدارس الثانوية ما يف فرت
 .، واملقارنة بني هاتني الظاهرتني1960-1980يف بلد ما يف الفرتة ما بني 

أما التمثيل باخلط املنكرس فيكون برسم حمورين متعامدين ورصد قيم الظاهرة 
 ، ويمثلً)          الزمن مثال(ملتغري األول إلحداثي األول قيم اايمثل : كنقاط ذات إحداثيتني

، ثم نصل بني كل نقطتني )ً              عدد الطالب مثال(إلحداثي الثاين قيم املتغري الثاين ا
 .متتاليتني بخط مستقيم فنحصل عىل اخلط املنكرس كتمثيل للبيانات

                                                   
 رمضان الكندري، مبادئ اإلحصاء وأساليب التحليل اإلحصائي، منشورات ذات السالسل، عبد اهللا  ) 1(

 .13ف، ص1985الكويت، 
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اجلدول التايل يمثل عدد خرجيي جامعة ما من محلة البكالوريوس حسب النوع  :مثال
 .)1(ً                                            قا لسجالت التوثيق واملعلومات اإلحصائية باجلامعةوالتخصص؛ وف

 املجموع إناث ذكور التخصص
 95 28 67 اللغة العربية

 125 27 98 اللغة اإلنجليزية
 65 16 49 الرياضيات

 43 2 41 الفيزياء
 47 13 34 الكيمياء

 42 19 23 علوم احلياة
 38 7 31 االقتصاد
 455 112 343 املجموع

 

ذه البيانات عىل طريقة اخلط املنكرس نرسم حمورين متعامدين يمثل لعرض ه
واملحور العمودي يمثل أعداد اخلرجيني ) دوائر التخصص(املحور األفقي املسميات 

 ً                                                 عرض أوال عدد الذكور مقابل دوائر التخصص ويمثله اخلطنبمقياس رسم مناسب، 
تخصص ويمثله اخلط املنكرس ، ثم عدد اإلناث مقابل دوائر ال). ـ. ـ. ـ.(املنكرس 

 ، ويرسم )- ( ، ثم املجموع مقابل دوائر التخصص ويمثله اخلط املنكرس (........... )
كل خط برصد النقاط التي إحداثياهتا األوىل هي دوائر التخصص وإحداثياهتا الثانية 

 . أعداد الطلبةيه

                                                   
ف، 1995 األردن، -، دار الفكر، عامن 6، ط1 عدس، مبادئ اإلحصاء يف الرتبية وعلم النفس، جنعبد الرمح  )1(

 .11ص
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إذا كان لدينا بيانات من متوسط سقوط األمطار يف فرتة زمنية معينة كام هو 
 :مبني باجلدول
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

متوسط سقوط 
 204 215 130 410 325 150 األمطار بالسم

 1980-1985متثيل بيانات متوسط سقوط األمطار خالل فرتة  :املطلوب
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يمثل املتغري الذي حدث عىل متوسط سقوط األمطار وهذا التمثيل البياين 
خالل فرتة زمنية معينة، وبالتايل نحن نتعامل يف هذه احلالة مع متغرية واحدة، أما إذا 
ً                                                                  كنا نتعامل مع أكثر من متغري أو أكثر من ظاهرة فسوف نستخدم أيضا نفس 

 .األسلوب 
يقة اخلط املنكرس وحيصل ومتاثل طريقة اخلط املنحني وطر: )1(طريقة اخلط البياين

عليها بتحديد اخلط املنكرس ليصبح منحني، وتستعمل هذه الطريقة عندما تتغري 
 .)2(الظاهرة عىل فرتات زمنية قصرية وكثرية

 

                                                   
 .51-52ص. رمضان الكندري، املرجع السابق، صد اهللاعب  )1(
ف، 1983حممد صبحي أبو صالح وعدنان حممد عوض، مقدمة يف اإلحصاء، دار جون واييل وأبناؤه،   )2(

 .12ص
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 املجموع إناث ذكور التخصص
 95 28 67 اللغة العربية وآداهبا

 125 27 98 اللغة اإلنجليزية وآداهبا
 65 16 49 الرياضيات

 43 2 41 الفيزياء
 47 13 34 الكيمياء

 42 19 23 العلوم احلياتية
 38 7 31 االقتصاد
 455 112 343 املجموع

ُ                                                                      لعرض هذه البيانات عىل طريقة اخلط املنكرس يرسم حمورين يمثالن حمورين متعامدين 
 .يمثل املحور األفقي املسميات واملحور العمودي يمثل أعداد اخلرجيني بمقياس رسم
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 وتستخدم األعمدة البيانية لوصف البيانات النوعية املقسمة إىل صفات أو مناطق
أو أزمنة أو أجزاء خمتلفة وهي عبارة عن أعمدة متساوية العرض والبعد عن بعضها، 
 ويدل كل عمود منها عىل نوع أو صفه واحدة من صفات البيانات حيث يوضح طول
ً                                                                               العمود كمية أو مقدار أو قيمة أو تكرار تلك الصفة ويتم رسم األعمدة البيانية تبعا 

 :نات نوعية بسيطة أو مركبة وذلك كام ييلألنواع البيانات عام إذا كانت بيا
 : البيانات النوعية البسيطة  1-

إذا كانت البيانات التي نود وصفها من طريق الرسم مقسمة إىل أنواع أو صفات 
بسيطة يتم حتديد املحور األفقي لتمثيل األنواع وذلك يقسم الطول املتاح عىل هذا 

األنواع املوجودة مع ترك مسافات املحور إىل أجزاء متساوية الطول حسب عدد 
متساوية بني هذه األجزاء وحتدد املحور الرأيس لتمثيل الكمية أو القيمة أو التكرار 

 .املناظر لكل نوع وذلك باختيار مقياس الرسم املناسب عىل هذا املحور
 بني قيمة إمجايل املعاشات واملنح واملكافآت املختلفة املدفوعةياجلدول التايل   : مثال

 . ف2000-2006للعاملني يف أحد الرشكات لألعوام 
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة
قيمة 

 املدفوعات
 3740180 3776077 3947074 3501819 9969888 1119972 464551 بالدينار

 توضيح هذه البيانات عن طريق الرسم املناسب حيث أن البيانات باجلدول  :املطلوب
 :ة خمتلفة عليه تستخدم لوصفها األعمدة البيانية وذلك كام ييلمقسمة إىل أزمن
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 .نختار املحور األفقي لتمثيل األزمنة واملحور الرأيس ليبيني قيمة املدفوعات    1-
 8 أزمنة خمتلفة عليه نقسم الطول املتاح عىل املحور األفقي إىل 7حيث أن لدينا     2-

 2000هام وتكتب األزمنة بداية من متساوية مع ترك مسافات متساوية بين أجزاء
 . عىل هذه األجزاء2006إىل 

د مقياس الرسم املناسب عىل املحور الرأيس وذلك بقسمة أكرب قيمة يف يحتد    3-
 . سم20 عىل الطول املتاح هلذا املحور وهو 3947074 املدفوعات باجلدول وهي

 وعليه نحصل عىل 3947074
  لكل سم=  200000 20

ً                                                        دا قاعدته اجلزء األول عىل املحور األفقي وارتفاعه يقابل قيمة نرسم عمو
املدفوعات وهكذا لباقي األجزاء فنحصل عىل الشكل التايل الذي يدل عىل األعمدة 

 . )1(البيانية هلذه البيانات

 
                                                   

 .51-52ص.  رمضان الكندري، مرجع سابق، صعبد اهللا  )1(
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طيل وعندما تكون يف هذا النوع من التمثيل البياين يمثل التكرار بمساحة املست
قواعد املستطيالت متساوية يف املدرج فإن التكرارات يمثلها أطوال املستطيالت، وألن 

ة فإن شكل التوزيع هبذه الطريقة يبدو يف صورة مدرج، املستطيالت تكون متجاور
املدرج  أن التوزيع الكيل هنا متثله املساحة الواقعة داخل هذا املدرج، ويفيد ةومالحظ
مما يسهل  يف متثيل البيانات ذات الطبيعة املتصلة واملوزعة عىل فرتات متساوية التكراري

 .متابعة الطريقة التي يتغري هبا توزيع ما يف فرتة إىل أخرى
ً        فردا 150اجلدول التايل يمثل التوزيع التكراري لعدد اهلكتارات التي يزرعها    :مثال

ب متثيل ذلك بمدرج  يف إحدى املحالت، املطلومن احلائزين الزارعني
 .تكراري

- احليازة باهلكتار
40 

41 -
50 

51 -
60 

61 -
70 

71 -
80 

81 -
90 

91 -
10

0
 

10
1

- 

 6 12 20 44 30 24 12 2 تكرار عدد احلائزين

 : العمل
 . املحور األفقيمتثل الفرتات باهلكتار عىل   1-
 .متثيل التكرار عىل املحور العمودي بأي مقياس رسم مناسب   2-

 :لتايل يتبني املدرج التكراري الناتجويف الشكل ا
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املضلع التكراري عبارة عن خط نقاط متثل كل منها تكرار فئة معينة، ومن ثم 
 رصده أمام مركزه مع غلق املضلع من طرفيه باستخدام مراكز الفئات قبل األوىل

 يويمكن رسم املضلع التكرار. ً       د صفراُ                                       وبعد األخرية؛ إذ أن تكرار هاتني الفئتني يع
ً                                                                       أو باستخدام مدرج تكراري أوال، ومن ثم توصيل النقاط التي تقع يف منتصف قمم 
ً                                                                      املستطيالت ثم نغلق املضلع بإدخال الفئات التي تكرارها يساوي صفرا، واملثال 

 :التايل يبني كيفية رسم مضلع تكراري
 الفئة التكرار

4 -40 
24 -50 
48 -60 
56 -70 
48 -80 
40 -90 
24 -100 
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 التكرار           

            
 

           24 
           40 
           48 
           56 
           48 
          24 

 4 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100   كز الفئات مرا   

 
فإنه قبل رسم املضلع التكراري يف هذه احلالة أما يف حالة الفئات غري املتساوية؛ 

 من تعديل التكرارات وذلك البدسواء مبارشة أو باالستعانة باملدرج التكراري 
ً                                                                        بقسمة تكرار كل فئة عىل طوهلا أوال، ومن ثم نستخدم التكرارات املعدلة يف الرسم 

 رارات املعدلة،البياين حيث خيصص املحور األفقي ملراكز الفئات واملحور الرأيس للتك
ومن ثم نرصد أمام كل الفئات ونوصلها بخطوط مستقيمة ويتم غلق املضلع من 

، )1(طرفيه باستخدام الفئات قبل األوىل وبعد األخرية ذات التكرار املساوي للصفر
 .ويمكن تطبيق ذلك عىل املثال أعاله

                                                   
ئ اإلحصاء، الدار اجلامهريية للنرش أبو القاسم عمر الطبويل وفتحي صالح أبو سدرة، مباد: أنظر للتفصيل  )1(

 .25-27ص.ف، ص1988والتوزيع واإلعالن، مرصاته، 
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 يسري العمل كام يف حالة املضلع التكراري، إال يف هذا النوع من التمثيل البياين
 املمثل للمضلع التكراري بمنحنى ممهد يصل بني أنه هنا يستبدل اخلط البياين املنكرس

كل النقاط املمثلة للتكرارات عند مراكز الفئات أو يمر بأكرب عدد منها؛ إذ أنه عند 
راكز الفئات، يمكن متثيل توزيع معني بمنحنى تكراري خيصص املحور األفقي مل

استخدام احلد األدنى للفئات ولكن عند الرصد نضع كل تكرار مقابل لنقطة املركز 
واملحور الرأيس للتكرارات مع متهيد منحنى يصل بني هذه النقاط تكون املساحة 

ويف أحيان كثرية . املحصورة بني املحور واملنحنى التكراري هي جمموع التكرارات
ً                                                     ض النقاط، مما جيعل املساحة التي حتت املنحنى قريبة جدا من يمر املنحنى بني بع

 .مسافة املدرج أو املضلع التكراري، وذلك يف حالة الفئات املتساوية
أما يف حالة الفئات غري املتساوية، فإن القاعدة التي سبق اإلشارة إليها، تتبع من 

ئة واستخدام  عىل طول الفةأجل تعديل التكرارات؛ بقسمة التكرارات األصلي
 .ً                                                             التكرارات املعدلة بدال من األصلية عىل املحور الرأيس يف الرسم البياين

إن املنحنى التكراري يعد أوضح وأبسط الرسوم البيانية السابقة يف متثيل التغري 
ً                                                                             الذي يكون داخل التوزيع زيادة أو نقصانا، كام أنه أكثر الرسوم البيانية فائدة يف 

 .ختلفة من حيث خواصها وأشكاهلادراسة التوزيعات امل
 من التنويه، إىل رضورة مراجعة املراجع املساندة، لالنتفاع من التفصيل البدو

 .ُ                                               يف جانب أساليب عرض البيانات، وقد عرض للبعض منها

 
 ريغها،بعد أن تتم عملية مجع البيانات متر بمراحل تتمثل يف مراجعتها وتبويبها وتف
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ثم حتليلها، وتراجع البيانات للتأكد من مدى مالئمة كل جزء من هذه البيانات 
ومطابقتها للرشوط التي جيب أن تتوافر فيها، وتستبعد البيانات التي تظهر إهنا غري 

بوب البيانات يف جداول أو أي تمستوفاة الرشوط أو أهنا ال متثل احلقيقة، وبعد ذلك 
ً                                          حتليل البيانات سواء كان التحليل كيفيا أشكل آخر يتناسب مع نوع  .)1ً(       كميامً

ن عملية حتليل البيانات يف رأي بعض العلامء هي عملية إجيابية إذ تتضمن إ
 م التناقص أمخمتلف ألوان التعليق عىل هذه البيانات من حيث اجتاهاهتا نحو التزايد أ

 حيث العمر أو النوع أو االستقرار وعىل وجود اختالفات بني البيانات املتجمعة من
 . )2(درجة التعليم واملهنة، وقد يكون التعليق عىل البيانات من حيث ثباهتا أو صدقها

وال قيمة للبيانات إذا مل حتلل وتفرس وفق منهج علمي واضح، ألن تكوين 
البيانات دون حتليل ال حيقق نتائج جتيب عن استفسارات أو تساؤالت أو فروض 

ً                                                         تضيعا للوقت واجلهد دونه، والتحليل العلمي ال يؤمن باملطلق ُ                 البحث؛ ولذلك يعد
الذي ال يثبت بل يؤمن بأن األشياء قابلة لإلثبات املوجب أو السالب، وكذلك ال 
خيضع التحليل للمزاج الشخيص، وإنام خيضع لألحكام والقوانني والنظريات التي 

 .)3(تتعلق بموضوع البحث
ً                                        الباحث حملال منطقيا وموضوعيا عليه أن ويرى فان دالني، بأنه كي يكون ً ً

 :يالحظ األسئلة اآلتية ويضعها يف حسبانه أثناء قيامه بتحليل نتائج بحثه، وهي
 هل طرق تنظيم البيانات ومعاجلتها مناسبة وصحيحة؟  =
 ً                                                                 هل تتطلب حقائق وأمثلة ورشوح تفصيلية لكي جتعل التحليل واضحا للقارئ؟  =

                                                   
 .40مصطفى عمر التري، مرجع سابق، ص   )1(
 .311حسن الساعايت، مرجع سابق، ص   )2(
 .16 - 15 صف، 1996، مالطا، ELGAعقيل حسني عقيل، منهج حتليل املعلومات وحتليل املضمون، منشورات   )3(
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  أية تناقضات أو عبارات مضللة أو متيل للمبالغة؟هل حيتوي التحليل عىل  =
 هل حيذف الباحث األدلة التي ال تتفق مع فروضه واجتاهاته؟  =
 )1(هل توجد أي نقاط ضعف يف البيانات، وهل أمكن مواجهتها ومناقشتها بأمانة؟  =

 التحليل للبيانات بصورة كيفية فقط أو كمية أو كمية وكيفية إجراءويمكن 
 ً.    معا

  
 يعني أن الرتكيز يف معاجلة البيانات عىل ما يدركه الباحث منها ويفهمه ويستطيع
تصنيفه ورصد العالقات التي يمكن مالحظتها مالحظة علمية وهنا جيب أن يبتعد 

إدراك الباحث وفهمه إذ أن الباحث عن الذاتية، ملاهلا من تأثري يف معاجلة البيانات، 
كيفي، فالباحث يقوم بدراسة اجلداول التي فرغت فيها البيانات أساس للتحليل ال

ً                 فمثال عند حتليل  ،ويستنتج منها أهم املؤرشات واألدلة ذات الصلة بمتغريات بحثه
أي األعامل تتجه، قد نستنتج عدد من املؤرشات واألدلة  إىلواقع عمل املرأة ملعرفة 

 :مثل
 .ع طبيعتها كالطب والتعليمجاالت التي تتناسب ماملإهنا تتجه إىل   =
 .ن تتجه لألعامل اإلنتاجيةمإهنا ال تلتزم بمجاالت دون غريها بل أن هناك   =

التحيز، ومن هنا يمكن للباحث أن يتوصل إىل نتيجة موضوعية ومتجردة من 
 .أن املرأة ترغب األعامل التي تتناسب مع طبيعتها وتتجه إليها بمحض إرادهتا

جتعل التحليل الكيفي مدعاة للتدخل الذايت من قبل من أهم العوامل التي 
الباحث أنه ليس له أسس ثابتة ومعايري واضحة، كام هو احلال يف التحليل الكمي، 

                                                   
 .629-630ص. ولد فان دالني، مرجع سابق، صديوب  )1(
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ً                                                                           وإنام يرتبط ارتباطا باملشكلة املدروسة، فالتحليل الكيفي هلذه املشكلة قد ختتلف عن 
 وما مجع حوهلا من معلومات،ً                                                    التحليل الكيفي ملشكلة أخرى، وذلك طبقا لطبيعة املشكلة 

وهذا الفرق بني التحليل الكيفي والتحليل الكمي أدى إىل فرق واضح يف نظر علامء 
املنهجية هلام، هناك من حتيز إىل التحليل الكيفي وهناك من يتحيز إىل التحليل الكمي 

 . )1(وكل منهام يستند عىل مربرات تربهن عىل علمية هذا التحليل أو ذاك
- 

يعني معاجلة البيانات معاجلة رقمية، وذلك من خالل تطبيق أساليب اإلحصاء 
 ، فالتحليل الكيفي يتعامل مع األفكار واآلراء مبارشة)2(بنوعية الوصفي واالستنتاجي

دون حتويلها إىل أرقام بينام يتعامل املحلل الكمي مع أرقام معربة عن أفكار وأراء، 
 :  للمعلومات بثالث مراحل هييمر التحليل الكميو

 .مرحلة تنظيم البيانات وعرضها    1-
 .مرحلة وصف البيانات    2-
 .مرحلة حتليل البيانات    3-

ً                                                                      علام، أن طبيعة املشكلة املدروسة، وما رصد حوهلا من معلومات يبنى عىل أساسها 
 :التحليل الكمي

 :مرحلة تنظيم وعرض البيانات   1-
إعطاء صورة رسيعة عن الظاهرة املدروسة بشكل مبسط  إىلهتدف هذه املرحلة 

                                                   
 .115-116 ص.صالح بن محد العساف، مرجع سابق، ص  )1(
ف، 1999، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 2 حممد دويدار، مناهج البحث يف علم النفس، طحعبد الفتا  )2(

 .277ص 
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وخمترص بحيث تسهل عىل الباحث بعد ذلك دراستها وحتليلها من خالل اجلداول أو 
 .)1(قد تكون أكثر داللة من الكلمة - أمثلة عليهاينا عطأ التي -األشكال البيانية 

ة واجلداول ومن األساليب التي تستخدم يف هذه املرحلة التوزيعات التكراري
 .التكرارية والتمثيل البياين كاملدرج التكراري واملضلع واملنحنى التكراري وغريها

 : مرحلة وصف البيانات  2-
ً                                                               هتدف هذه املرحلة وصف البيانات وصفا يبني متركزها وتشتتها وارتباطها 

 زية مقاييس النزعة املرك«ببعضها، وألجل حتقيق ذلك يتطلب اإلملام باملقاييس اآلتية 
 .)3)(2(»مقاييس العالقة - مقاييس التشتت -
 :مرحلة حتليل البيانات  3-

هتدف املرحلتان السابقتان لعرض البيانات ووصفها فقط، أما املرحلة الثالثة 
ً                                                                          فتهدف اختبار صحة الفروض اختبارا علميا مربهنا بأدلة إحصائية يتمكن الباحث  ً ً

ً                          وهل يعد ما ورد معربا عن ،ع البحثبموجبه من معرفة مدى متثيل العينة ملجتم
ً                                                                      املجتمع ككل بحيث أن اختبار العينة يعد حال اضطراريا اقتضته رضورة وطبيعة  ً

التي تتعلق بعدد كبري من األفراد يصعب وقد يستحيل االجتامعية البحث يف العلوم 
 .)4(؟ً                         تطبيق الدراسة عليهم مجيعا

 

                                                   
 . 118-120ص.صالح بن محد العساف، املرجع سابق، ص  )1(
 .527 حممد حسن، مرجع سابق، صطعبد الباس  )2(
 .277 حممد دويدار، املرجع السابق، صحعبد الفتا  )3(
 .137، ص154-155ص. صالح بن محد العساف، مرجع سابق، ص  )4(
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 :مرحلة تفسري البيانات   4-
ية حتليل املعلومات والبيانات يصل الباحث إىل نتائج علمية أو بعد أن تتم عمل

مقرتحات عملية، قد تفيد الذين أجريت الدراسة أو البحث من أجلهم، وهذه 
حتتاج إىل تفسري يبني العالقات بينها، وكذلك بني ظرفها الزماين واملكاين واملعطيات 

أو غري مبارش، وبذلك يكون التي وراءها، واملتغريات التي أثرت فيها بشكل مبارش 
 .التفسري هو تعليل الباحث لرباهينه العلمية واستنباط الدالالت منها

 يعتمد التفسري عىل قدرات الباحث وختصصه وخربته ومدى مصداقية املعلومات
ً                                                                          والبيانات املتحصل عليها ليكون قادرا عىل التمييز بني اآلثار املبارشة وغري املبارشة 

ً                                                          الظاهرة موضوعة البحث سلبا أو إجيابا، ويستمد الباحث تفسريه التي كانت وراء  ً
متصلة من املوضوع نفسه ومن عوامله وعنارصه وتصنيفاته ونتائجه، وللتفسري عالقة 
،  والنتائجبالتحليل كاستنتاج علمي يستنبطه الباحث، وذلك بربط العالقة بني األسباب

 .قة باملوضوعأو بني املتغريات ذات التأثري عىل ذوي العال
والتفسري العلمي ليس بحكم مطلق، وإنام حتصيل حاصل من التفاعل بني القضايا 

بني املتغريات  ةوعليها فهو عملية واعية باملعطيات ومستوعبة للنتائج ومدركة للعالق
 والتطلع إىل ذات التأثري املبارش وغري املبارش باكتشاف العالقة بني املبادئ واألهداف

لتفسري عملية فكرية تتأثر بقدرات الباحث واستعداداته، لذا خيتلف الباحثون املتوقع، فا
فيام يقدمونه من تفسريات بسبب اختالف مهاراهتم وقدراهتم وذكائهم وثقافاهتم، 

أيت وفق يودرجة إطالعهم وإملامهم باملوضوع املبحوث، ورغم أن التفسري 
وينطبق األمر نفسه ية للفرد اإلنساين، تأثر بالقدرات العقلياملعلومات إال أنه استنتاج 

 :ـكون وهيتم التفسري العلمي بيً                          ، وقد يكون صائبا أو قد ال الباحث عىل
 .النتائج وعالقتها باملوضوع  :   ً    أوال
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 .عالقة املوضوع ونتائجه بالنظريات  :   ً      ثانيا
ً                                                          ارتباط النتائج باإلطار املرجعي املؤثر سلبا أو إجيابا يف البحث  :   ً      ثالثا   بشكل مبارش ً

 .أو غري مبارش
 .البحثتأسس عليها عالقة النتائج باألهداف التي   :   ً      رابعا

ملاذا كانت هذه العالقات، وكيف «والتفسري هو حماولة اإلجابة عىل السؤال 
خيتلف عن التفسري ألن التحليل يتم وفق املعطيات فإنه التحليل أما ، »ظهرت؟

لتفسري وفق النتائج والقوانني واملبادئ والنظريات، والبيانات واملعلومات، بينام يتم ا
وال يمكن الفصل بني التحليل والتفسري، ألنه ال تفسري بدون حتليل وال حتليل إال 

 .بالتفسري، فالعقل الذي حيلل هو الذي يفرس
 أثناء حتليل ىوللتحليل العلمي جمموعة من العنارص أو القواعد جيب أن تراع

قة التي متكن الباحث من حتقيق أهداف بحثه وفروضه، وحيتاج املعلومات، فهو الطري
حتليل املعلومات إىل التفكري فيها فال حتليل إال بالتفكري والتقيص والتمعن الكتشاف 
أرسارها، ويتحقق التحليل العلمي بخطوات للمراجعة واالختبار، وعنارص التحليل 

 :اآليتهي 
رضوري يف الزمن احلارض لالنطالق إىل بمعنى أن املايض : االحتواء السابق    1-

 .املستقبل
 .يعني حتليل املعلومات وفق البيانات املشاهدة واملحسوسة: الظاهر    2-
 .بمعنى معرفة املشاهد أي جوهر الشكل والصورة: الكامن    3-
 .الشك    4-
 .الثابت واملهتز املتحرك    5-
 .ربط الداخل باخلارج    6-
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 .املحاججة    7-
 .ستيعاباال    8-
 .النفي واإلثبات    9-
 .االتصال    10-
 .الكل    11-
 .اجلزء    12-
 .املتجزئ    13-
 .املتداخل    14-
 .املقارنة    15-

نتائج يكشف عن الوبذلك بعد أن تتم عملية حتليل البيانات يصل الباحث إىل 
إجابة أسئلة البحث أي يوضح قبول فروضه أو عدم قبوهلا بأسلوب يتمكن من 

 ،)2)(1( القارئ، ومن هنا أصبحت مرحلة التفسري من أهم مراحل البحث العلميفهمه
ويعتمد التفسري عىل قدرات الباحث وختصصه وحريته، ومدى مصداقية البيانات 
املتحصل عليها ومن هنا خيتلف املفرسون فيام يفرسونه باختالف ثقافاهتم ومهاراهتم 

 .)3(سريُ                                     ودرجة إملامهم باملوضوع الذي خيضعون للتف
أن يكون البحث بجميع «:  الباحثإىلويقول الساعايت يف هذا الصدد وهو يشري 

ً                                                                   تفصيالته، وكل ارتباطاته بالدراسات والبحوث األخرى حارضا يف ذهنه حضورا  ً
ً                                                                    كامال، فعىل العكس من عملية حتليل البيانات واألفكار التي هي عملية تفكيك 

                                                   
 .531 حممد حسن، مرجع سابق، صطعبد الباس  )1(
 املجتمع حمجوب عطية القائدي، طرق البحث العلمي يف العلوم االجتامعية مع بعض التطبيقات عىل  )2(

 .204ف، ص 1994، منشورات جامعة عمر املختار، ليبيا، 1الريفي، ط
 .281 ص ،عقيل حسني عقيل، مرجع سابق  )3(
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 وضوح عملية جتميع وتأليف تتضمن وظائف وجتزئه تبدو عملية تفسري النتائج بكل
املقارنة بني احلقائق وملح العالقات أي االرتقاء من مستوى اإلجابة عن عقلية وهي 
ا عملية حتليل البيانات واألفكار إىل مستوى اإلجابة عن هب التي تتسم ملاذا؟ وكيف؟

   .)1(»ملاذا؟ التي هي حمور عملية تفسري النتائج
  وخاصة املبتدئني منهم من يغلب انطباعاته وآرائه الشخصيةوهناك من الباحثني

، ...رى، اعتقد، جيب أن يكون،أ« :لمثعىل التفسري املوضوعي فيورد عبارات ذاتية 
ً                                                              سيا أنه بذلك جتاوز الدور العلمي املطلوب منه الذي يقتيض املوضوعية نا، »الخ

 .  )2(الكيفية التي تضمنها البحثوعدم التحيز يف التفسري بل املبني عىل األدلة الكمية و
ويف خامتة هذا الفصل نرى أن قيام الباحث بجمع البيانات التي تلزم لدراسته 
بحيث تكون دقيقة وشاملة هو أمر هام وحيوي لتجئ دراسته هادفة ومعربة، ولكن 

 هلذه البيانات، بحيث يمكنه أن يستخلص تهاألكثر أمهية من ذلك هو طريقة معاجل
ات نافعة تفيده يف تأييد صحة فرضيات الدراسة أو وضعها، وهذا األمر منها مؤرش

الوصفي واالستداليل فمن املفروض أن يكون قيه يدخلنا يف موضوع اإلحصاء بش
الباحث عىل دراية بالطرق اإلحصائية التي يمكن استخدامها لتبويب البيانات وحساب 

وعمل االستنتاجات املمكنة القيمة هلا، ومن ثم العمل عىل مقارنة هذه القيمة 
 .بشأهنا

وإذا كانت الدراسة تتضمن مقارنة أداء املجموعة اجلزئية، فمن الواجب حتضري 
 جداول بنتائج املجموعات اجلزئية كل عىل حده، وإذا كان احلاسوب الذي سيستخدم
  يف حتليل البيانات، فمن الواجب معرفة األسلوب الذي يتطلبه برنامج احلاسوب 

يف رصد النتائج والعمل بموجبه، وإذا تطلبت نوي الباحث أن يستخدمه الذي ي
                                                   

 .314حسن الساعايت، مرجع سابق، ص  )1(
 .154-155ص. صالح بن محد العساف، مرجع سابق، ص  )2(
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ً                                                 اجلداول بيانيا فمن الرضوري أن يعرف الباحث أنواع الدراسة متثيل حمتويات
 .األشكال البيانية املارة الذكر

عندما يكون حجم فإنه ن يف موضوع استخدام احلاسوب لتحليل البيانات إ
آللة احلاسبة  يفضل استخدام اهات الداخلة قليلة، فإنً                        العينات صغريا وعدد املتغري

ً                                                                               الصغرية للقيام بالعمليات احلسابية املطلوبة، أما إذا كان حجم البيانات كبريا، وكانت 
 إذ؛  يفضل اللجوء إىل احلاسوب يف ذلكهالعمليات احلسابية املتضمنة معقدة، فإن

 .حصائية التي تلزم للباحثنييوجد العديد من الربامج املعدة ملختلف التحليالت اإل
واخلطوات األوىل يف استخدام احلاسوب تتمثل يف قيام الباحث باختيار الربنامج 

 مثلام هو املناسب الذي يتضمن يف العادة تعليامت عن كيفية حتضري البيانات وإدخاهلا
 ، وإذا كان الباحث نفسه ال يعرف أصول استخدام احلاسوب، Spssاحلال يف برنامج

 له من االستعانة باآلخرين يف ذلك، وبالعادة فإن اجلامعات واملؤسسات البده فإن
 .البحثية املتخصصة يوجد فيها من يساعد يف هذا املضامر

 من إعادة تذكري القارئ يف هذا املقام؛ بأن املالحظات السابقة هي عبارة البدو
مكن استخدامها عن مؤرشات عامة للتذكري باألساليب اإلحصائية املختلفة التي ي

يف حتليل البيانات، وأنه البد له من الرجوع إىل كتب اإلحصاء املتخصصة ليصبح عىل 
دراية جيدة هبذه األساليب املختلفة، وطرق استخدامها، والوقوف عىل إجيابيات كل 

م للباحث احلصول عىل كل هذه املعرفة النظرية فال تمنها وسلبياته، وحتى عندما ي
ض الفعيل يف عمليات التحليل حتت إرشاد الباحثني املدربني ليحصل مناص له من اخلو

من ذلك عىل اخلربة العملية املطلوبة إىل جانب اخلربة النظرية التي تقدمها الكتب 
 .التي تتناول هذا املوضوع
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  -Out Line 
 بعد اجتياز الطالب املرحلة النظرية أو التحضريية، يقوم بتحديد مشكلة اختارها
بعد مراجعة مستفيضة وقناعة ورغبة ذاتية ليبحثها، وبذلك يتطلب األمر تقديم خطة 

بحثه يف بعض اجلامعات، وقد يكون هذا املقرتح يف جامعات ل Out Lineمقرتحة 
من  Seminarت التي يقدمها الطالب يف احللقة الدراسية ً                     أخرى جزءا من املتطلبا

تضمن اخلطة املقرتحة اخلطوات األساسية التي سيتبعها يف تاملوافقة عليها، وأجل 
ات البحث األولية، وبحاجة إىل تفكري إجراءبحثه، وهي خطوات أساسية مهمة يف 

ً                                                       وروية وتفهم باملشكلة وجماهلا، وحتتاج أيضا من الباحث تصورا ً                 علميا باملشكلة ً
ات التي سيستخدمها ولألساليب املنهجية والنسبية والتوصل إىل جراءوجماهلا وباإل

 .قرارات أو حلول هلام
قبل إعداد خمطط البحث عىل األبحاث قد أطلع الباحث يكون البد أن و

السابقة يف جمال بحثه، وبعد ذلك، يعد خطة متكاملة تعرض عىل جلنة من والدراسات 
، أم من األساتذة التدريسيني املرشفني عىل احللقة Seminar) سمنار ( صنياملتخص
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الدراسية، أم آخرين يكلفون باإلطالع عىل اخلطة املقرتحة للبحث وإبداء آرائهم 
حوهلا، وعىل الطالب الباحث أن يتقبل هذه املالحظات واألفكار، ولو كانت خمالفة 

  التطوير العلمي للمخطط، وتنوير الباحثلوجهات نظره، ألن الدافع األسايس منها هو
 . إبان عمله امليداين أو التجريبيهباملالحظات واألفكار واملعضالت التي قد جتاهب

وعليه أن يأخذ باملقرتحات اجليدة والصائبة بنظر االعتبار يف ضوء ما تتمخض 
للجنة م قيامه بإعادة تنظيم املخطط ومكوناته وتقديمه إىل اثعنه املناقشات، ومن 

 .املختصة إلقرارها
 حيتوي عىل عدد من العنارص التي )مقرتح البحث(ً                       وعموما؛ فإن خمطط البحث 

 :ينبغي للطالب الباحث أن يراعيها عند إعداده للخطة وكتابة تقريرها ويشتمل عىل اآليت
-1 

لكل بحث عنوان معني يعرب بدقة ووضوح وإجياز عن طبيعة الدراسة وجماهلا، 
ال يقصد بالعنوان أن يكون صياغة للمشكلة، ألن طبيعة املشكلة وأسلوب و

 .صياغتها ختتلف عن عنوان البحث
 موضوع البحث عنً                                                ويعد العنوان توضيحا ملوضوع البحث ووظيفته إعالمية 

 :ً                             وجماله فمثال أن العبارات اآلتية
 .نيالقدرة التميزية الختيار تفهم املوضوع إزاء العصابيني والذهاني  =
 .مناهج العلوم يف الصف األول الثانوي وعالقتها بحاجات التالميذ وميوهلم  =
 .عالقة امليول املعينة بالقيم السائدة لدى طلبة املرحلة الثانوية  =
 .عوامل صعوبات التعليم لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية  =
 .ثانويةامليول القرائية وعالقتها بالتحصيل الدرايس لدى طلبة املرحلة ال  =
 .اهلوية النفسية لدى طلبة اجلامعة وعالقتها بمركز الضبط والتعلم  =
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لبحوث معينة، وإهنا ليست صياغة ملشكالت هذه وين كل هذه تعرب عن عنا
 :البحوث وتتميز باآليت

 .الوضوح  -أ  
 .سهولة اللغة   -ب
 .العبارات القصرية املخترصة  -ج
 .الدقة يف التعبري  -د

ختصني يف جمال املناهج، بعض االعتبارات عند كتابه وقد حدد عدد من امل
 :البحث وتتمثل باآليت

ً                                         أن حيدد العنوان ميدان املشكلة حتديدا دقيقا  = ً. 
ً                                                                      أن يكون العنوان واضحا وموجزا ووصفيا بدرجة كافية تسمح بتصنيف الدراسة  = ً ً 

 .يف جماهلا املناسب
 .؛ إال أذا اقتضت الرضورة....ليلحماولة جتنب بعض العبارات مثل دراسة يف، أو حت  =
 .أن تقدم املفاهيم الواردة فيها بوصفها موجهات يف العنوان  =
 .وضع املفاهيم األساسية يف بداية عبارة العنوان  =
-2 

يقدم بعض الباحثني مقدمة لبحثه، توضح فيها جمال مشكلة البحث وأمهيتها 
 املجال ومدى اختالف ا التي تناولت هذلت يف جماهلا والدراساتذواجلهود التي ب

 .البحث احلايل عن غريه من البحوث السابقة
واملقدمة يف البحث ليست جمرد عبارات وكالم يصوغه الباحث كيفام كان، 

 :وإنام هي عملية تقديم واعية ملوضوع البحث، والبد للمقدمة أن توضح اآليت
 .جمال املشكلة يف البحث ومكوناهتا وعنارصها  -أ  
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 .بيان أمهية البحث واملوضوع الذي يتم تناوله وأمهية التوصل إىل حلول هلا   -ب
اجلهود املبذولة من قبل اآلخرين يف تناول هذا املوضوع، وبيان ما سوف يضيف   -ج

 ً.                                     البحث احلايل عىل ما تناوله اآلخرين عموما
 .اجلهات املستفيدة من البحث احلايل  -د

-3 

  ومعايري اختيار املشكلةا تم التطرق إىل مشكلة البحث ومصادر احلصول عليهلقد
وصياغتها يف عبارات واضحة ومفهومة وحمددة عن مضمون مشكلة البحث وجماهلا 

 :ستخدم إحدى طريقني مهاتولصياغة مشكلة البحث 
 . أن تصاغ بعبارة لفظية تقديرية  -أ  
 . أن تصاغ بسؤال أو أكثر   -ب

املطروحة للبحث البد أن تنال اهتامم الباحث ورغبته، وأنه موضوع واملشكلة 
  دراساتجراءجديد أو حديث ويساهم يف إضافة علمية، ومثرية الهتامم اآلخرين؛ إل

 جديدة حوهلا، وإهنا مصاغة بعبارات واضحة حمددة وباإلمكان تعميم النتائج املستخدمة
 .فيه فائدة علمية للمجتمعمما منها، 

-4 

تشري أمهية البحث إىل ما ترمي إىل حتقيقه الدراسة واملشاركات التي سوف 
 ً                                                                              تقدمها للمعرفة اإلنسانية أو الفرد أو املجتمع، وتكون هلذه الفقرة أمهية كبرية وموقفا

ز عىل بيان أمهية يرتك اليف حالة عدم ميل الباحث إىل كتابة مقدمة البحث وهنا يتم 
 الدراسة وفائدهتا للمجتمع إجراء األساسية ومربرات هناتموضوع البحث ومكو

 .عند االنتهاء من البحث وتعميم نتائجها



 وكتابة خطة البحث وتقريره توثيق البيانات 
 

 

 439   

 

-5 

بدون هدف  -أي بحث كان  -البد من حتديد أهداف البحث إذ ال يتم البحث 
ً                                            كليهام أيضا، وذلك ملعرفة ما الذي سيتم حتقيقه،  أوأو سؤال أو كليهام، أو بفرضيات 

 .وجيه األنشطة واالهتاممات للوصول إىل حتقيقهاوت
ويمثل هدف البحث هنايات سلوكية يتم حتصليها نتيجة أنشطة خاصة موجهة 
 لذلك، أو هي عبارات تصف أنواع السلوك الذي سيحصل عليه األفراد أو اجلهات
 .املعينة نتيجة ممارستهم للمعارف واخلربات واألنشطة التي تشري إليها هذه األهداف

 :املار ذكرها سيصاغ اهلدف كاآليتين واوبالنسبة ألحد العن
 :هيدف البحث إىل معرفة

 .امليول املهنية وأنامطها لدى طلبة املرحلة الثانوية  - أ  
 .النسق القيمي السائد لدى طلبة املرحلة الثانوية   -ب
 .العالقة بني امليول املهنية والنسق القيمي السائد  -ج

 مجلة من األسئلة االستفامهية يتم البحث يف اإلجابة عنها وقد حتول اهلدف إىل
 :كأن نقول

 ؟هل هناك ميول مهنية لدى طلبة املرحلة الثانوية؟ وما أنواعها  - أ  
 ؟ما النسق القيمي السائد لدى طلبة املرحلة الثانوية   -ب
 ؟هل هناك عالقة بني امليول املهنية والنسق القيمي السائد لدى الطلبة  -ج

  أن تصاغ عىل شكل فروض التي ما هي إال إجابات واعية مؤقتة حمتملة الصحةأو
 :كأن نقول

 ال توجد عالقة ارتباطيه بني امليول املعينة والنسق القيمي السائد لدى طلبة املرحلة  - أ  
 .الثانوية
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 .ال توجد فروق يف امليول املعينة لدى الطالب وامليول املعينة لدى الطالبات   -ب
 توجد فروق يف النسق القيمي السائد لدى الطالب والنسق القيمي لدى ال  -ج

 .الطالبات
-6 

من الرضوري للباحث أن يصغ نفسه ضمن حدود ويتحدد به حني معاجلة 
 :مشكلة بحثه، وذلك بغرض التوجه نحو اهلدف الرئييس للمشكلة وذلك باآليت

السنة األخرية يف املرحلة الثانوية يف مدينة بني ستقترص الدراسة احلالية عىل طلبة 
وليد للعام الدرايس كذا وكذا وعىل كل من الطالب والطالبات، ويستثنى من الدراسة 

 .الطلبة العرب واألجانب
 إن هذا التحديد يعني اجلمع واملنع يف آن واحد إذ أهنا تعني طلبة املرحلة الثانوية

خرية من مراحل الدراسة الثانوية دون غريها ومن ويف مدينة بني وليد ويف السنة األ
 .حيث اجلنس تشمل البنني والبنات ويف الفرتة الزمنية املحددة

-7 

، وكذلك فإن هناك ايف كل بحث مفاهيم واصطالحات خيتلف الناس يف معناه
وم ما، فعىل الباحث من العلامء والنظريات ممن يقدم تفسريات معينة أو نظرة معينة ملفه

، وماذا إلزالة الغموض واإلشكاليات، أن يوضح املقصود هبذه املفاهيم واملصطلحات
 هللمصطلح عىل وفق جمريات بحثه وأهداف يف البحث احلايل وتقديم وضوح ايقصد هب

 ومبارشة حتى يسهل عىل ة ومفهومة موجزة بلغوفرضياته، وعليه أما يقدم املفهوم
 . الربط بني مكونات البحث املختلفة وشكله ومنهجيته ونتائجهالباحثني اآلخرين
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-8 

ً                                                                   الباحث يف أي مشكلة بحثية، البد أن يكون ملام باإلطار النظري ملوضوع بحثه 
 العميل، أم الطابع ماملختار فلكل بحث سواء غلب عليه الطابع األكاديمي النظري أ

ً                      التطبيقي إطارا نظريا ً. 
ّ                                                            د باإلطار النظري وجود أراء متباينة ومدارس خمتلفة ونظريات عدة واملقصو

والبد للباحث أن تكون له رؤيته اخلاصة كام البد له أن ينتمي إىل مدرسة فكرية أو 
 .أن يتبنى وجهة نظر معينة

 ويمكن للباحث تقديم موجز يف خمطط البحث يعرب فيه عن فهمه لإلطار النظري
 .ة إليها ويربز قيمتها بحيث يربر احلاجتهلدراس

ومتثل مراجعة أدبيات التخصص والبحوث يف كل جماالت املعرفة املشحونة 
ً                                                                            بتيارات فكرية خمتلفة عنرصا مهام يف الدراسة وإطارها النظري، وهذه اآلراء الفكرية  ً

 بني فلسفة الباحث وانتامءاته الفكرية؛ ومن أجله، عىل الباحث أن خيتار يف هذا اخلضمت
ً                                                                  لنفسه يساير فلسفته، وال يصلح للباحث أن يكون حمايدا بدعوى املوضوعية؛ ً       موقفا 

وحني خيتار الباحث فاملوضوعية ال تعني احلياد، ألن احلياد يف البحث العلمي للرؤية، 
املدرسة الفكرية أو النظرية التي سينطلق منها، تكون له القدرة عىل املناقشة وحتليل 

 .ملوقع الذي تبناهالنظريات األخرى ونقدها من ا
-9 

ً                                         نيا للمعلومات، بفرض أن لدى الباحث قدرا غً                          الدراسات السابقة مصدرا ُّ  دَ  عُ  ت ً
من املعلومات عن هذه الدراسات ألن ذلك يوفر له إمكانية بلورة مشكلة البحث 

 وتزود وحتديد أبعادها وجماالهتام وينبه الباحث إىل صعوبات البحث التي قد تصادفه،
ات العلمية وفكرة عن املعاجلات اإلحصائية، ومعرفة جراءالباحث باألدوات واإل



 الفصل الثالث والعرشون  
 

 

 442  

 

بالنتائج التي توصل إليها اآلخرين وكذلك املعرفة باملراجع واملصادر املتعلقة بالبحث 
 .وما إىل ذلك

ً                                                                     وبإمكان الباحث اجليد أن يذكر يف خطة البحث بعضا من هذه الدراسات لتأكيد 
 سوف يطلع عىل هوقد يشري البعض اآلخر يف خمطط البحث إىل أنأمهية بحثه، 

 .الدراسات السابقة يف جمال بحثه ويثبتها يف تقرير بحثه
-10 

ّ                                                                  يتم يف هذا اجلزء من املخطط ذكر املنهج املستخدم ومسوغات استخدامه وكذلك 
 من التفصيل البسيط ءً            ا ويتطرق بيشبيان نوع التعميم املستخدم إذا كان البحث جتريبي

 :بالنواحي اآلتية
 .جمتمع البحث وخصائصه  - أ  
 .عينة البحث ومدى متثيله للمجتمع وأسلوب اختياره   -ب
 حتديد أدوات بحثه التي يستند إليها يف قياس ومجع البيانات واملعلومات، وبيان  -ج

،  والثبات،قة بالصدقصائص املتعلاخلات إعداد هذه األدوات والتأكد من إجراء
 وهذا اإلجراء يف ز وعمليات التقنني،ي والتمي، والصعوبة، والسهولة،واملوضوعية

البحوث االجتامعية والرتبوية والنفسية يتطلب جمموعة أدوات منها االستقصاء، 
 املقابلة، املالحظة، االختبارات، وسائل التقدير، واملقاييس السوسيومرتية

 .وغريها... ،)جتامعيةمقاييس العالقات اال(
 املتوافقة – قدر اإلمكان –بيان املعاجلات اإلحصائية التي تستخدم يف البحث   -د

 .مع هدف البحث وفرضياته وبياناته املجمعة
 



 وكتابة خطة البحث وتقريره توثيق البيانات 
 

 

 443   

 

-11 

ً                                                                            أما بالنسبة للنتائج عرضا وتفسريا فيذكر الباحث بأنه سوف يتم ذلك بعد إجراءات  ً
ات السابقة من املعلومات جراءريبية وما يتمخض عن اإل امليدانية أو التجاتالتطبيق

 .املحكمة والدقيقة ووفق جداول وأشكال بيانية موضحة
-12 

 ةيعمد الباحث إىل إهناء املخطط بذكر املصادر واملراجع املعتمد عليها يف كتاب
 .تقرير خمطط البحث

     

-1 

ً                                                                 يتطلب البحث من القائم به أن يكون ملام بقواعد وأساليب مجع البيانات 
واملعلومات وأن أسلوب مجع املعلومات خيتلف من موضوع إىل آخر وعىل الباحث 
أن يبحث عن مصادر موضوع بحثه يف الكتب واملقاالت املنشورة يف الدوريات 

لب املعرفة واإلملام بكيفية البحث عن املعلومات العلمية املختلفة، وأن هذا يتط
والتعرف عىل مصادر املعرفة والفهارس املوجودة يف املكتبات وكيفية ارتياد املكتبة 
واستخدامها للحصول عىل متطلباته وتعد املكتبة من املصادر األساسية للباحث وال 

تخدام مصادرها  بحث من دون أن يرجع الباحث إىل املكتبة واسإجراءيمكن تصور 
من الكتب واملراجع وترتيب الكتب واملراجع والدوريات يف املكتبة عىل وفق نظام 
معني لتسهيل عملية احلصول عليها وغريها وألجل التنظيم تستخدم املكتبات أحد 

 .التصنيفات
ً                                                                      والتصنيف يعني التنظيم أو التبويب أو الرتتيب وجتميع األشياء املتشاهبة معا، 
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ة يعني مجع الكتب ذات املوضوع املتجانس بعضها مع بعض هبدف الوصول ويف املكتب
 .هلذه الكتب برسعة وسهولة

ويعني التصنيف فن اكتشاف موضوع الكتاب والداللة عليه برمز من رموز نظام 
التصنيف الذي تستخدمه املكتبة، وأن اهلدف من عملية التصنيف متثل بتنظيم الكتب 

هل استعامهلا وإعادهتا إىل مكاهنا بعد االستعامل، وكذلك وضع واملواد املكتبية بحيث يس
الكتب املتشاهبة والكتب التي تبحث يف موضوع واحد ويف مكان واحد والكتب التي 

الكتب تصنيف تبحث يف مواضيع متقاربة يف أماكن متجاورة وهناك أنظمة عدة يف 
 :ومنها

 .تصنيف ديوي العرشي    1-
 .امليتصنيف العرشي العال    2-
 .تصنيف مكتبة الكونغرس    3-
 .التصنيف الببليوغرايف    4-
 .التصنيف التوضيحي    5-
 .التصنيف املوضوعي    6-
 .التصنيف التوسعي    7-

ومن أشهر هذه التصانيف، تصنيف ديوي، الذي شاع استخدامه يف املكتبات 
تعديالت عليه بام إجراء بعض الاألجنبية والعربية بعد ترمجة التصنيف إىل العربية مع 

ن أخر تعديل هلذا التصنيف من املنظمة ا الكتب واملواد املكتبية العربية، وكيناسب
 .العربية للرتبية والثقافة والعلوم

ليدل عىل تلك األقسام وال يقل األصل يف كل ) 0-9(وقد استخدم ديوي األرقام 
ك أصبحت  ، وبذل)000 - 999 ( األصولترقم عىل ثالثة أعداد وبذلك أصبح

 ).000 - 999( األقسام الرئيسية العرشة عىل النحو الذي بعد أن تبدأ باملعارف العامة
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 :املعارف العامة ويشتمل هذا القسم عىل
 الببليوغرافيا 010
 .علم املكتبات    020
 .املوسوعات العامة    030
040 
 .الدوريات العامة    050
 .اجلمعيات العامة    060
 .فالصحافة والصح    070
 .جمموعة املؤلفات    080
 .املخطوطات والكتب النادرة    090

 : كاآليتالفلسفة ويشمل الفلسفة ومذاهبها وعلم النفس واملنطق وعلم األخالق؛  199-100
 . علم الكائنات وامليثولوجيا    110
 .املعرفة والتعليل واإلنسان    120
 .علم النفس والرتبية    130
 .مباحث فلسفية    140
 .علم النفس    150
 .علم املنطق    160
 .علم األخالق    170
 .فلسفة العصور القديمة والوسطى والفلسفة الرشقية    180
 .الفلسفة الغربية احلديثة    190

 :  الديانات وتشمل299-200
 .اإلسالم    210
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 .  املسيحية280-220
 .الديانات األخرى   290-

 :  العلوم االجتامعية وتشمل399-300
 .اإلحصاء    310
 .العلوم اإلنسانية    320
 .االقتصاد    330
 .القانون    340
 .اإلدارة العامة    350
 .اخلدمة االجتامعية    360
 .الرتبية والتعليم    370
 .التجارة واملواصالت    380
 .األدب الشعبي والعادات واألزياء    390

 :  اللغات وتشمل499-400
 .اللغة العربية    410
 .إلنجليزيةاللغة ا    420
 .اللغة األملانية    430
 .اللغة الفرنسية    440
 .اللغة اإليطالية    450
 .اللغتان األسبانية والربتغالية    460
 . اللغة الالتينية    470
 .اللغة اليونانية    480
 .اللغات األخرى    490
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 :  العلوم النظرية البحتة وتشمل599-500
 .الرياضيات    510
 .الفلك    520
 .  والفيزياءتالتطبيقيا    530
 .الكيمياء    540
 .)علم األرض (اجليولوجيا    550
 .علم األحافري النباتية واحليوانية    560
 .األنثروبولوجيا وعلم األحياء    570
 .العلوم النباتية    580
 .العلوم احليوانية    590

 . )التطبيقية (  العلوم التكنولوجية699-600
 .العلوم الطبية    610
 .اهلندسية امليكانيكية    620
 .الزراعة والصناعات الزراعية    630
 .العلوم املنزلية    640
 .األعامل وإداراهتا    650
 .الصناعات الكياموية    660
 .الصناعات    670
 .الصناعات اليدوية والدقيقة    680
 .البناء    690

 :  الفنون اجلميلة وتشمل799-700
 .فن ختطيط املدن    710
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 .اهلندسة املعامرية    720
 .النحت والفنون البالستيكية    730
 .الرسم والزخرفة    740
 .الرسم الزمني والتكوين    750
 .احلفر    760
 .التصوير الفوتوغرايف    770
 .املوسيقى    780
 .الرتفيه والتسلية    790

 :  األدب وتشمل899-800
 .األدب العريب    810
 .كياألدب اإلنجليزي واألمري    820
 .األدب األملاين    830
 .األدب الفرنيس    840
 .األدب اإليطايل    850
 .األدب األسباين والربتغايل    860
 .األدب الالتيني    870
 .األدب اليوناين    880
 .األدب األخرى    890

 :  التاريخ واجلغرافية وتشمل999-900
 .اجلغرافية والرحالت    910
 .الرتاجم والسري    920
 .لتاريخ القديما    930
 .تاريخ أوروبا املتوسط واحلديث    940
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 .تاريخ أسيا املتوسط واحلديث    950
 .تاريخ أفريقيا املتوسط واحلديث    960
 .تاريخ أمريكا الشاملية احلديث    970
 .تاريخ أمريكا اجلنوبية احلديث    980
 .تاريخ األقطار األخرى    990

-2 

 هرسة هي عملية اإلعداد الفني ألوعية املعلومات من كتب ودوريات وتقاريرالف
 ونرشات وخمطوطات وأفالم ومصغرات قياسية وخرائط وأسطوانات وغريها، هبدف

 .)1(أن تكون تلك املواد يف تناول املفيد بأيرس الطرق، ويف أقل وقت ممكن
ملواد املكتبية من الكتب ويعد الفهرس دليل املكتبة وهبا يتم حتدد أماكن وجود ا

يف خمازهنا، وال يمكن للمكتبة أن تقدم خدماهتا من دون وجود فهرس علمي صحيح 
وشامل ملحتوياهتا من الكتب واملراجع، والفهرس اجليد يمتاز باملرونة أي بمعنى 
إمكانية إدخال البطاقات أو سحبها بسهولة حتديته واستمرارية واإلضافة عليه احتوائه 

 .الخ  ادات وتعليامت خاصة بكيفية االستعامل وصغر حجمه،عىل إرش
وهناك أنواع من الفهارس ينظم يف ضوئها الكتب واملراجع، وقد ذكر أمحد 

أساسيات البحث العلمي يف الرتبية «عودة سليامن وفتحي مكاوي يف كتاهبام املوسوم 
 : األنواع اآلتية»وعلم النفس

ً                                        بطاقات هجائيا وفقا ألسامء مؤلفيها ويشمل وترتب فيه ال: فهرس املؤلفني  - أ   ً
 .وما إىل ذلك ً                                 أيضا أسامء املؤلفني املشاركني واملرتمجني،

                                                   
التوثيق، مجعية عامل املطابع ربحي عليان وعمر اهلمشريي، أساسيات علم املكتبات و: انظر للتفصيل  )1(

 .ف1988التعاونية، عامن، 
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 ً.                                                   وترتب فيه البطاقات وفق عناوين الكتب واملراجع هجائيا: وينفهرس العنا   -ب
ً                                               وترتب فيه البطاقات هجائيا للكتب واملراجع وفقا : فهرس املوضوعات  -ج ً

 . يف هذه الكتب واملراجعللموضوعات املوجودة
ً                                                     وترتب فيه البطاقات وفقا لرموز أو أرقام نظام التصنيف : الفهرس املصنف  -د

 .القائم يف املكتبة
 ً                                                     وترتب فيه البطاقات هجائيا املؤلفني والعناوين واملوضوعات: الفهرس القامويس  -هـ

 ً                                                              معا، وهناك فهارس أخرى للدوريات العلمية، وكشاف املصادر الرتبوية،
 وفهرس تصنيف الوثائق وملخصات الرسائل التعليمية وفهرس دليل االختيارات

وهذا النظام غري مستخدم ال جمال لتفصيلها،  إذالنفسية والرتبوية، وغري ذلك 
 ً.                بشكل واسع حاليا

وتشري إىل نقل ملفات احلاسوب من : (FTP)بروتوكول نقل وتشفري امللفات   - و
 .مكان إىل آخر

 .وهو شبيه بطاقة الفهرسة يف املكتبة التي تدل عىل مكان امللف: رسةنظام الفه  - ز
 ووفق هذا النظام يمكن استخدام مفاتيح األسهم أوضاعه األرقام: نظام الكوفو  -ح

 .العائدة خليارات القوائم
 وهي طريقة الدخول إىل حاسوب موجود يف مكان ما عىل :Telnetتلينت   -ط

اسوب قد نستخدم بعض األوامر أو نظام من االنرتنيت وبعد الدخول إىل احل
 .قوائم األوامر الكتابية

حتتوي عىل جمموعات كبرية من أخبار ذات : News Groupsجمموعة األخبار    -ي
 . حوار من خالهلاإجراءصالت عىل املستوى الدويل يمكن 
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شكل آخر ملجموعات األخبار تعمل بطريقة : Mailing Listsاملسار والربيدية    -ك
 .)1(خمتلفة يمكن استخدامها للحصول عىل املعلومات

-3 
وسيتم الكالم بالتفصيل عن كيفية التوثيق يف البحوث العلمية يف الصفحات 

 .الالحقة
-4 

ة وفرت التكنولوجيا احلديثة وسائل وأدوات متطورة لتحسني اخلدمات املقدم
عن املكتبات، وكذلك استخدم هذه التقنيات يف حتسني عملية التعليم والتعلم وتطوير 
ً                                                                                  أساليبها، ومن هذه التقنيات احلاسوب؛ إذ بدأ حيتل مكانا مهام وبارزا يف احلياة العملية  ًً
ً                                                                       يف املجاالت كافة، فضال عن متيزه برخص ثمنه وقدراته العالية، وبذلك أصبح أداة 

 .ة املعلومات وحفظها وتنظيمها واسرتجاعهافعالة يف معاجل
وشبكة احلاسوب عبارة عن جمموعة أجهزة حاسوبية متصلة فيام بينهام بحيث 
تتمكن من املشاركة يف املعلومات، أما االنرتنيت فتعترب أكرب شبكة حاسوب يف العامل 

 ويمكنمفتوحة جلميع األفراد الذين يرغبون استخدامها ويمتلكون ثمن االتصال هبا، 
 إرسال أي يشء عرب خطوط االتصاالت اإللكرتونية والذي يعرف بالربيد اإللكرتوين

 (e-mail) من املعلومات بملفات معاجلة النصوص عرب االنرتنيت، وكذلك يمكن
احلصول عىل خمتلف أنواع ملفات احلاسوب من برامج ورسوم فنية وتسجيالت 

 شبكة أوواإلنرتنيت . عارف اإلنسانيةصوتية وما يتضمن املكتبات من املعلومات وامل
كل قسم من هذه  أن إذشبيه إىل حد كبري بنظام اهلاتف العاملي املعلومات  العاملية 

                                                   
سامي حممد ملحم، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، دار املسرية للنرش والتوزيع، : أنظر للتفصيل  )1(

 . ف2002بريوت، 
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وفق وترتبط األنظمة الفرعية هذه ببعضها بنظام األنظمة مستقلة ومملوكة جلهة معينة 
 :منها جليلة وقيمة اتفاقات وترتيبات اجلهات املالكة فيام بينها وتوفر االنرتنيت خدمات

 . الشائع االستخدام بني العامل وأفراد اجلنس البرشيe-mailالربيد اإللكرتوين   - أ  
 والذي يقوم الفرد بنفسه بكتابة رسالة جيري عرضها مبارشة Chatالتخاطب    -ب

ً                                                                 أمام الشخص اآلخر أو جمموعة أشخاص، ويتم الرد املبارش عىل الرسالة، فضال 
 .صال  واملحادثة بالصوت والصورةعن إمكانته االت

 مكاملات هاتفية إجراءيمكن للمستخدم الذي اهلاتف ونظام هاتف االنرتنيت   -ج
 .دولية

     
 :خطوات إعداد تقرير البحث

 :ن عملية التأليف عملية فنية، حتتاج من املامرس للكتابة مراعاة اآليتإ
(1) 

ن الشخص الذي يقوم بعملية التأليف أو الكتابة سواء لتقرير بحثه أو أي أمر إ
، ألن املعرفة هي حلقة التواصل مناسباملعريف لديه التكوين كون أن يآخر البد من 

و التفاعل مع املوضوع، وأنه ال يمكن املناقشة والكتابة يف أي موضوع إال إذا كان 
 :ً                                           اما باملوضوع نفسه والصور املعرفية نوعان، ومهاقد كون صورة معرفية وإمل

ً                                                      صورة جمتزأة مشتقة ومشوشة، ال تشكل نسقا كليا والباحث يف : النوع األول ً
هذه احلالة سيالقي الصعوبات يف طرح عرضه وأسانيده وقد يشوبه عدم الرتابط 

ذلك ألن وال يتمكن من الوصول إىل نتائج معربة دقيقة يف سياقات بحثه، و والتسلسل
هيمل العالقة بني اجلزء والكل وحيول االستنتاجات إىل بنود وفقرات مفككة االجتزاء 
 .وغري موثوقةو ارجتالية 
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فاالجتزاء . والبد من اإلشارة إىل أن هناك فرق بني االجتزاء، واالقتباس اجلزئي
ً                                                                      هو الذي يتناول أفكارا أو أحدثا أو صورا جزئية من دون أن تكون عالقة مع ً  بعضها ً

 .البعض أو املوضوع الرئييس وتكون غري واضحة وغري حمددة
ذلك االقتباس اجلزئي جاء ما  إذاأما االقتباس اجلزئي فمسألة طبيعية ومقبولة 

 .يف إطار تصور كيل حمدد
والباحث غري القادر عىل تكوين صورة كلية عن موضوع بحثه ولكنه قادر عىل 

 فإنه يقع يف خطأ عملية االجتزاء، مهام قدم من حتديد موضوعاته الرئيسية والفرعية
 ية، ولكن لو تعامل مع املوضوع عىل وفق منظور كيل فإن سيجدمعلومات شاملة واف

إطار فهم عالقة اجلزء يف إطار البحث  إىلبحثه بترابط أجزاء بحثه يف إطار كيل يؤدي 
 .ككل وتطبيقه فيه

 تتشكل نتيجة امتالك الباحث أما النوع الثاين، فهو صورة معرفية متكاملة،
وترابطها وتركيبها يف صورة نسق به للمعرفة بجميع جزئيات بحثه واألفكار املتعلقة 

 ذهني شامل، وهذا ما يؤدي إىل تنظيم املعرفة واالبتعاد عن حشد املعلومات، والباحث
 .ً                             را عىل كتابة تقرير بحثه بنفسهالذي يمتلك هذه الصورة املعرفية يكون قاد

(2) 

ن مسألة امتالك املهارة الالزمة للتعبري عن الصور املعرفية املنظمة وترمجتها إىل إ
ً                                                                        كتابة منتظمة ليست مستحيلة وال سهلة أيضا، وإنام يتطلب مقومات امتالك املهارة 

 ً:                                    مع تكوين األنساق املعرفية ويتطلب أيضا
 .ممارسة عملية الكتابة  - أ  
 .عىل الكتابة، وعدم االستعجال، والتأين فيهاالصرب    -ب
 .رفض األفكار أو العبارات التي تبدو خارج السياق العام ملوضوع البحث  -ج
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 .املثابرة وعدم اإلحساس باإلحباط أمام االنتقادات أو تقييامت العلمية من اآلخرين  -د 
بته وحتديد استشارة الزمالء وذوي الدراية حول ما يكتبه لتقييم ما تم كتا  -هـ

 .اخلطوات ومواقع القوة وإعادة القراءة مرات ومرات
 .اإليامن بعدم إمكانية الوصول إىل الكامل ليقيه الرتدد واخلوف من طرح األفكار  - و

 :ويف ضوء البندين أعاله؛ عىل الباحث إتباع اخلطوات اآلتية
اءاهتا بشمولية مع استخدام البطاقات البحثية وترتبيها والرجوع إليها إلعادة قر    1-

 االحتفاظ برتتيبها وتصنيفها ومن الرضوري العناية بالتسلسل املوضوعي املنسجم
 مع مشكلة البحث وافرتاضاته وموضوعاته وإجراء قراءة ناقدة متمعنة يف األفكار
 والتحليالت الواردة يف البطاقات، أما املعلومات املقتبسة فالتأكد من عدم تكرارها

فعىل الباحث  . التوثيق أو تناقص أداهتا ضعيفة، وما إىل ذلكأو وجود نقص يف
 الذهنية حول إعادة قراءة هذه البطاقات مرات عدة لتتكون لديه الصورة املعرفية

 .موضوع بحثه بشمولية تامة
 العودة إىل قراءة خطة البحث بعمق والتفكري يف مشكلة البحث وأهدافها وفرضياهتا    2-

 التعديالت عليها عىل وفق ما كونه وإجراءات تطبيقها  ملعرفة خطواومنهجيته
 .من النسق املعريف الذهني ولتكون الكتابة النهائية لتقرير البحث متمحورة حوهلا

  عدمعصورة ذهنية عن املوضوع مل ً        تشكيالُّ  دَ  عُ  يالكتابة يف اجلزء األول من البحث   3-
األول اقات املتعلقة باجلزء نسيان ارتباطه باملوضوع اإلمجايل للبحث، وعزل البط

 ملوضوععن اوإعادة قراءاهتا بجدية ومتعن وبعناية لتكوين صورة ذهنية كاملة 
والتقسيم ووضع اجلداول واألشكال واهلوامش واملالحق وكذلك طريقة 

 . الرتقيم لصفحات التقرير أو لفقراته وبنوده يف متن البحث وغريها
 ث املعدة للنرش يف املجالت والدورياتوقد ختتلف البحوث اجلامعية عن البحو
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 أو عن تقارير املسح امليداين وقد خيتلف تقرير Term Papersوأوراق البحث للطلبة 
البحث للمجموعة الواحدة، وكذلك بالنسبة للبحوث األكاديمية لدرجتي املاجستري 
والدكتوراه، وهناك اختالف بني اجلامعات يف طريقة عرض تقرير البحث فلكل 

 .عة نظام معني تتبعهجام
تباع طريقة العرض املتعارف عليها إّ                                      واألهم من كل ما مر ذكره، أن عىل الباحث 

بالنسبة للجهة املقدم هلا التقرير، وعدم استخدام بعض القواعد يف نظام معني مع 
قواعد من نظام آخر يف عرض التقرير الواحد وإال أصبحت غري متناسقة ومشوشة 

 : اجلامعية تستخدم ترتيب العرض اآليتً                  وعموما فإن البحوث
 .صفحة العنوان    1-
 .اإلهداء    2-
 .قائمة املحتويات    3-
 .مقدمة البحث    4-
 .فصول البحث    5-
 .قائمة املراجع    6-
 .املالحق    7-
 .خالصة البحث باللغتني العربية واإلنجليزية    8-

 تية؛ إذ نعرض خالهلاوسنتناول هذه األمور بيشء من التفصيل يف الصفحات اآل
 .متطلبات إعداد التقرير وقواعد كتابة البحث وتقسيمه وتبوبيه، الالزمة يف كتابة تقريره

 
تعد كتابة تقرير البحث من اخلطوات املهمة، فتقرير البحث ليس فقط كتابة ما 

 من خطوات ً                                                          تم قراءته من الباحث يف األدبيات، وإنام هو أيضا وصف ملا قام به
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له من جهود علمية للوصول إىل النتائج وتعد كتابة تقرير ذات عملية وما بإجراءو
ات التي متت وما رافقها من إعداد فكري جراءالبحث من أهم مراحله ألن كل اإل

 إذ أن هناك ؛قيمة إذا مل يتم كتابتها وإخراجها بالصورة املناسبةذات ومادي ال تكون 
ند كتابة البحث بصورته النهائية ومن الرضوري االلتزام هبا ً                   أمورا جيب مراعاهتا ع

 .ألهنا تضيف عىل البحث الكثري من مميزات النزعة العلمية وخصائص البحث اجليد
إن تقرير البحث هو عرض واف ملا قام به الباحث من دراسة وحتليل، ولذلك     1-

 مراحله ة يف مجيعً                                                       ينبغي أن يكون أسلوب كتابة تقرير البحث رصينا وبلغة واضح
 وأن الوضوح وفصوله وبام فيه من أمور فنية كاالقتباس والتوثيق وطريقة العرض،

 والدقة أكثر الصفات أمهية يف الكتابة العلمية فاألسلوب اجليد والتحليل املنطقي
مها من العوامل األساسية ملتابعة وتفهم ما يتضمنه البحث من أفكار وأداء، وأن 

 .رة التي يعاجلها فهم الفكءال يسا
والباحث اجليد هو الذي يؤكد عىل استخدام التعبريات واملصطلحات العلمية     2-

ً                                                                       بشكل دقيق وبالكيفية املتفق عليها لغويا وعلميا، ورضورة تقديم تفسري وتعريف ً 
م اإلطالع من يروً                                               للمصطلحات ذات التعبري اخلاص حتى ال يسبب لبسا لدى 

لم بام يكتبه من خالل حرصه يف اختيار موضوع عىل بحثه، والباحث اجليد ي
 بموضوعية وبشكل حمايد وجمرد من أي حتيز لفكرة أو تهالبحث وبيان أمهي

املطلوب من الباحث أن يتصف باألمانة العلمية ؛ لذلك يكون تعصب لرأي
والدقة يف االقتباس ويف عمل اجلداول والرسوم البيانية واألشكال وغريها 

راجع واملصادر التي تم االعتامد عليها، يف كتابة اهلوامش وعليه أن إىل املواإلشارة 
ً                                                                أسلوب موحدا منسقا من البدء بالبحث حتى انتهاء كتابة التقرير، يستخدم ً

، ً                                                                وأخريا عىل الباحث أن يلم باألسلوب الذي تنظم وتكتب به املادة البحثية
 .إىل ذلكاملراجع واملصادر، وفنية االقتباس، وما ً              فضال عن ترتيب 
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هناك نظم عدة ومناهج متنوعة يف طريقة عرض تقارير البحوث سواء أكانت من     3-
 .ناحية اختالف طبيعة التقرير نفسه وأهدافه أم من اختالف اآلراء يف أسلوب العرض

كتابة ما يتعلق باجلزء األول، وعىل الباحث أن يكتب بنفسه ومن ذهنه عىل وفق     4-
 ة لديه، باستثناء االقتباسات احلرفية التي تتطلب الرضورةالصورة الذهنية املشكل

عرضها كام هي من خالل العودة للبطاقة التي حتتوي هذه املعلومات ونقلها 
 تعديالت يف بعض مالمح الصورة إجراءعنها وقد يتطلب األمر حني الكتابة 

 ً.      وضوحاوً                                                الذهنية للمشكلة هبدف عرضها بشكل أكثر حتديدا ودقة 
 نتقال إىل األجزاء األخرى عرب تسلسلها املوضوعي واملنهجي وبنفس الطريقةاال    5-

 وهكذا يف عموم أجزاء وفصول البحث وال يغيب عن األذهان رضورة املراجعة
 والتأكد من صحة املعلومات وسالمة التوثيق ووضوح األفكار املعروضة،

قات التي تم عرض  التأكد من دقة املفردات واملفاهيم والرتاكيب والسياوكذلك
األفكار عىل أساسها، وأن تبدو يف صورة نسق مرتب متصل ذو عالقة وثيقة 

 .هبأهداف البحث وافرتاضات
 

ألوراق، وإنام هي عملية فنية هلا ة ليست جمرد تسطري كلامت وتسويد لن الكتابإ
ن يراعي االعتبارات متطلباهتا، وحتى يمكن الباحث من توفري هذه املتطلبات عليه أ

 :اآلتية
مراعاة الربط املستمر بني األفكار واملوضوعات التي تم تدوينها، وبني مشكلة     1-

 . وفرضياتههالبحث وأهداف
 :ؤ لعملية الكتابة واالنتباه إىل بعض األمور منهارضورة التهي    2-

 أو الذهنية غري الصافية ألن ذلك حيول دون قدرته عىل رشح احلقائق  - أ  
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 .تسجيلها بدقة وبحسب األهداف والفرضيات وما يتفق وأهداف التقرير
العجلة يف كتابة التقرير وأن هذا يؤدي إىل صورة غري الئقة وعىل الباحث    -ب

 أن يكون لديه احلافز، ألن كتابة التقرير هو فرصته إلبراز مقدرته الشخصية
 .يف رشح أفكاره والدفاع عنها بشكل منظم

 ية الفصل بني األداء واالجتاهات والقيم والشخصية، وبني احلقائق الواقعيةإمكان    3-
ً                يقا وواقعيا وتدقحتى يأيت التقرير  كون لدى الباحث القدرة عىل الدفاع عن ما ً

ً                                                                             كتبه مستندا إىل األدلة وأسانيد العملية وهبذا يكون بحثه بعيدا عن القيم واالجتاهات ً 
 .األفكار األيديولوجيةالذاتية واالعتبارات الشخصية و

والبدء باهلدف واملشكلة ن دورا أوالبدء باملوضوع مبارشة من دون أي لف     4-
 .عله تائها يف ثنايا سطورهأن جيمبارشة وأن يدل القارئ عىل مبتغاه من دون 

رضورة املراعاة بني املعلومات األساسية املتعلقة بموضوع البحث، وبني املعلومات     5-
تي تستخدم ملزيد من التحليل والتفصيل للمعلومات األساسية، وبني الفرعية ال

 املعلومات اهلامشية ذات الصلة املحدودة بالبحث ولكن الرضورة تقتيض وجودها
 .هوامش البحث أوٍ      حواش وذكرها ويفضل عرض املعلومات اهلامشية يف 

 
 مسألة  وتسلسل حمتوياتهإن عملية ختطيط تقرير البحث من حيث شكله وحجمه

واهلوامش وين أساسية وليس هناك نمط واحد جيمع عليه الباحثون يف ترتيب العنا
واجلداول واألشكال وطريقة ترتيب حمتويات البحث وأصول االقتباس والتوثيق، 
وما إىل ذلك من النواحي الفنية باختالف مدد املوضوعات والتي يتكون منها اإلطار 

املتبع يف البحث وأهدافه واملنهجية املتبعة يف البحث واجلهة املقدم العام واألسلوب 
إليها، فطالب العلم عليه أن يتقيد بالتعليامت املحدودة لكتابة وترتيب البحث يف 
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اجلامعة أو املعهد املعني، والبحوث املقدمة للنرش يف الدوريات واملجالت العلمية 
ً       ووفقا ة املختصة وهكذا وبصفة عامة  الدورياعتمدهتاملحكمة يتبع منها خطوات 

 :إلطار الشامل يمكن حرص التقسيم من املستويات املتتابعة اآلتيةل
 .قسم إىل فصولناألبواب وت  =
 .الفصول وتنقسم إىل مباحث أو موضوعات  =
 . وتنقسم إىل عناوين فرعيةةاملباحث وتتضمن العناوين الرئيسي  =
 .املوضوعات الفرعية أو عناوينها  =
 .تقسيامت جمزأة للعناوين الفرعية  =

 ً:                                              ولكن التصنيف التايل يعد من أكثر التقسيامت شيوعا
  Preliminaries 

 :وتتضمن هذه الصفحات اآليت
  :Totalصفحة العنوان   1-

 :ويتم تسجيل األمور اآلتية يف هذه الصفحة ويتضمن اآليت
 .ديم البحث هلاعنوان املؤسسة التي يتم تق  - أ  
 .عنوان البحث بخط بارز   -ب
 .اسم الباحث  -ج
 .اسم اجلهة املقدمة هلا البحث  -د
 .اسم املرشف عىل البحث  -هـ
 .تاريخ تقديم البحث بالشهر والسنة  - و

 ً:                    وكام موضح يف اآليت مثاال
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 جامعة السابع من أكتوبر
  كلية إعداد املعلمني  
 
 
 

 عالقة امليول املهنية بالقيم السائدة لدى طلبة املدارس الثانوية
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................................................................................... 
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 :صفحة اعتامد البحث  2-
عن اجلهة التي يقدم قبول البحث وضع املصادقة عىل ويتم يف هذه الصفحة، 

 .الباحث هلا
 :صفحة الشكر والتقدير  3-

ن أسهم وشارك الباحث يف مساعدته عىل إنجاز مليكتب كلمة شكر وتقدير 
ً                                                                   البحث مشيدا بالشكر للمرشف عىل البحث، فضال عمن تقدموا بآرائهم لتقويم  ً

 .البحث أو الدراسة، ومن يرى الباحث رضورة شكره
 :لبحثملخص ا  4-

  كلمة أو ال يتجاوز ثالث صفحات1000ً                                 يقدم ملخصا للبحث بام ال يتجاوز عن 
وتطبيق أدواته ووسائله أو جتربته وأهم النتائج ً                                يتضمن إجيازا خلطوات بحثه ومشكلته 

 . توصل البحث إليهاواالستنتاجات التي
 : قائمة املحتويات 5-

 :لفصول البحث كاآليتالرئيسية والفرعية ين واتتضمن القائمة عىل العن
 الصفحة املوضوع

 أ املواد التمهيدية
 ب شكر وتقدير

 ج امللخص باللغة العربية
 د املحتويات

 هـ فهرست اجلداول
 و فهرست األشكال والصور

 ز فهرست املالحق



 الفصل الثالث والعرشون  
 

 

 462  

 

  الفصل األول
 1 مقدمة البحث
 2 مشكلة البحث

 4 أمهية البحث
  أهداف البحث وفرضياته

   البحثتبحث  حمدوداحدود ال
  حتديد املصطلحات

  الفصل الثاين
  اإلطار النظري

  الفصل الثالث
  :دراسات سابقة

  دراسات عربية    - أ     
   دراسات أجنبية -    ب
  حتليل عىل الدراسات السابقة  -    ج

  الفصل الرابع
  ات البحث ومنهجيتهإجراء

  ميماختبار املنهج املالئم والتص
  املجتمع وعينة البحث

  ات إعدادهاإجراءأدوات البحث و
  تطبيق األدوات

  املعاجلات اإلحصائية
  الفصل اخلامس

  عرض النتائج
  تفسري النتائج
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  الفصل السادس
  االستنتاجات

  التوصيات
  املقرتحات

  املراجع واملصادر
  املالحق

  ملخص البحث باإلنجليزية
 :ة اجلداول قائم 6-

 تستخدم قائمة اجلداول يف حالة احتواء البحث عىل جداول، ويتم تثبت اجلداول
ً                                                                     بحسب تسلسلها وعنواهنا ورقم الصفحة املوجود فيها ذلك اجلدول وفيام ييل مثاال 

 :عىل ذلك
 الصفحة اسم اجلدول رقم اجلدول

 30  ..........املتوسطات واالنحرافات املعيارية والقيمة النهائية 1
 35 .............. معامالت االرتباط وداللتها 2

   وهكذا
 : قائمة األشكال والرسوم البيانية 7-

توضع هذه القائمة يف حالة احتواء البحث عىل رسوم بيانية وأشكال توضيحية 
 .ويتم تبينها كام ورد يف قائمة اجلداول

 :قائمة املالحق  8-
انات غري الرضورية يف املتن وحاجة توضع املالحق اخلاصة بالبحث والبي

 .نها كام ورد يف قائمة اجلداوليات وما إىل ذلك، ويتم تبيجراءالبحث يف توضيح اإل
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  ترقم هذه الصفحات مجيعها باألحرف األبجدية أو اهلجائية وال تدخل:مالحظة
 .ضمن ترقيم صفحات متن البحث

     
 :ويتضمن

 إعطاء فكرة عن البحث واألدبيات والنظريات وتشتمل عىل: مقدمة البحث    1-
 ذات العالقة بالدراسة وقد تنتفي احلاجة إليها، حسب خصوصية احلقل العلمي

 .واملؤسسة األكاديمية
 .هاتفصيلوقد سبق : مشكلة البحث    2-
 .أمهية البحث وموضوعاته    3-
 .أهداف البحث أو تساؤالته أو فرضياته    4-
 . حدود البحثحمددات البحث أو    5-
 .تعريف باملفاهيم واملصطلحات أي حتديد املصطلحات    6-
 .اإلطار النظري والدراسات السابقة    7-
، واألدوات مل عىل نوع التصميم أو املنهجيةتوتش: اتهإجراءمنهجية البحث و    8-

ات بناء أو إعداد األدوات، وتطبيق األدوات، إجراءوالوسائل املستعملة، و
 .حصائيةوالوسائل اإل

 :عرض النتائج ومناقشتها وتتضمن    9-
 .نتائج التحليل اإلحصائي للبياناتعرض   - أ  
 .تفسري هذه النتائج وحتليلها وبيان معناها   -ب

 ويف هذا اجلزء يعرض الباحث بإجياز: ات البحث ومقرتحاتهصياالستنتاجات وتو    10-
اته صييقدم الباحث توملا تم استخالصه من نتائج الدراسة ويف ضوء كل ذلك 

 . وتقديم مقرتحاته
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املراجع التي و فيها املصادر ثبتويتضمن هذا اجلزء صفحات ت: قائمة املراجع    11-
 سابقة وغريها، مرتبة دراساتً                                        تم اعتامدها سواء أكانت كتبا أم مقاالت أم 

 .بطريقة مهنية تم توضيحها
ي هت املستخدمة يف البحث واألدوامن تتضمن نسخة من االستبانة : املالحق    12-

 ً:      مثالذات أمهية كبرية بالنسبة للبحث وترقم هذه املالحق كاآليت
 ستبانة البحثا: )1 (ملحق رقم

 درجات الطلبة عن البيانات: )2 (ملحق رقم
 .…وهكذا 

     

لباحث ل أساسية ن القدرة عىل كتابة البحث بالشكل الصحيح تعترب صفةإ
تحقيق أقىص إجراء البحوث العملية ولكي يتم ليف املوظفة املادة عن ً          اجليد فضال 

بحث فإنه جيب مراعاة األصول الفنية يف ترتيب حمتوياته وتوثيق املصادر للفائدة 
عرض هنا إىل بعض اجلوانب ادر وغريها من النواحي الفنية وسنوإعداد قائمة املص

 .رير البحث وهي االقتباس واهلوامش وقائمة املصادرالفنية يف كتابة تق
 : االقتباس(1)

هو عملية يطلق عليها إن االستعانة بأداء وأفكار اآلخرين من العلامء والكتاب 
 االقتباس، واالقتباس من األمور اهلامة عىل الباحث أن حيرص علة توثيقه هبا والعناية

 . توثيقه بأمانةونقله و همن حيث الدقة يف اختياربه التامة 
ً                                                                           وقد تكون عملية االقتباس مبارشة حينام يقتبس الباحث نصا مكتوبا بالكيفية الذي  ً ً
ً                                                                     ورد هبا وقد يكون االقتباس غري مبارشا من خالل استعانة الباحث بفكرة أو بعض 
الفقرات ألحد العلامء أو لكاتب معني وصياغته بأسلوبه اخلاص وسواء كان االقتباس كام 
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ة األوىل أم كام يف احلالة الثانية فعىل الباحث أن يتحاشى تشويه املعنى األصيل يف احلال
 .للمقتبس ألن االقتباس مظهر من مظاهر األمانة العلمية واحرتام ملكية األفكار واألموال

االبتعاد عن االقتباس الطويل وعدم من البد للباحث القائم بعملية االقتباس و
تجاوز الفقرات املقتبسة عن  كل األحوال يفضل أن ال تسات، ويفمن املقتبار ثكاإل

 .نصف صفحة
 :وهناك قواعد يف تثبيت االقتباس فإذا كان االقتباس

ال يتجاوز ثالثة أسطر يوضع يف متن البحث بني قوسني صغريين مزدوجني   - أ  
 .»........................« :اآلاليتك

فصله ومتييزه عن أصل البحث وبإتباع يتجاوز أربعة أسطر أو أكثر منه فيجب    -ب
 :اخلطوات اآلتية

 .وضع قوسني مزدوجني يف أول االقتباس وآخرهال ي    1-
 .ترك مسافة بني االقتباس وآخر سطر قبله وأول سطر بعده    2-
 كتابة فقرة جديدة يف دترك مسافة عىل يمني االقتباس ويساره كام حيدث عن    3-

 .متن البحث
فة بني السطور اخلاصة باالقتباس أضيق من املسافة بني سطور تكون املسا    4-

 .ومتن البحث
ً                                                                      صفحة واحدة أو أكثر فعىل الباحث عدم اقتباسها حرفيا، وإعادة صياغة املادة   -ج

 .املقتبسة بأسلوبه اخلاص مع اإلشارة إىل املصدر أو املرجع الذي اقتبس منه
  حذف بعض العبارات عىل الباحثإذا كان االقتباس املبارش منقطع أي يتضمن  -د

، أما إذا حذفت منه فقرة كاملة ...أن يضع مكان املحذوف ثالث نقاط هكذا
 ......   .......   ........    ........... . سطر متقطعهيوضع مكان
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ً                                                              إذ أراد الباحث أن يصلح كالما مقتبسا أو يضيف إليه كلمة فيمكنه   -هـ إجراء ً
إذا كان ال يتجاوز السطر [....] فتني وعه بني معقالتصحيح أو اإلضافة بوض

يف أسفل  احلاشية أوكتابته يف اهلامش من الواحد، أما إذا زاد عن السطر فالبد 
 .الصفحة وباإلشارة إىل مصدر االقتباس

 :احلوايش أو اهلوامش  (2) 
تعترب احلوايش أو اهلوامش من الرضوريات التي تتطلبها كتابة البحث العلمي، 

ن األمانة العلمية يف كتابة البحوث تلزم الباحث اإلشارة إىل املصدر الذي أقتبس أل
 منه كل فكرة فهو جهد اآلخرين وتقدير ملا قاموا به من جهد يف إعداد املادة التي اعتمد

وفق االعتبارات عليها وعىل الباحث أن يشري إىل املصادر املختلفة التي اعتمد عليها 
 : اآلتية

 :  احلوايش أو اهلوامشاستخدم  -أ
اإلشارة إىل :  يف استخدامات اهلوامش يف البحوث ومهان رئيسانهناك جماال

املرجع الذي يتناول جزء أو أكثر من املوضوعات ذات العالقة بالبحث سواء كان 
ً                                                 ذلك تعريفا أم تفسريا أم وجهة نظر معينة ويف هذا ال دد هناك بعض املالحظات أو صً

 كون فيها بالرضورة حسب نوع املعلوماتي الباحثني هور مجبنيئد ما يسمى بتقليد سا
 :، وهياملقتبسة من مصادرها

دة فإن إذا كان الباحث يشري إىل أفكار معروفة وأتفق عليها من مصادر ع    1-
عن اإلشارة إىل مرجع أو أكثر عن هذه األفكار الباحث يكون يف حل أو يف غنى 

 .ً            ا لكاتب معنيه احلالة ليست وفقا يف هذألن الفكرة املشار إليه
 يف حالة استمرار عرض أفكار أحد الباحثني أو املؤلفني أو العلامء مع بيان املرجع    2-

 ً                                                                       اخلاص به يف اهلامش مرة فإنه ليس بالرضورة أو إلزاما عليه إعادة تكرار اإلشارة
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 للمعلومات يف ةللمرجع برشط أن يوحي العرض باستمرار الرسد بدون جتزئ
اإلشارة إىل املصدر مع كل مجلة بزام تالصفحة الواحدة لنفس املرجع واالل

 .)1(جديدة
د راهلامش يف البحث القائم وأن يو أواحلاشية  ورشح بعض أجزاء حإيضا    3-

الباحث بالتنويه إىل أهنا مرتبطة بفكرة مطروحة يف البحث كتوضيح ملفهوم أو 
ه هنا وقوع بعض ينووالتدر باإلشارة ، الخ، ومما جي...توضيح ملحاولة رياضية،

 أي عدد املراجع وذلك ة اهلامشياتالباحثني بخطأ حماولة تضخيم عدد اإلشار
ام اآلخرين بأنه قد أطلع عىل الكثري من املصادر واملراجع والعديد إلهيحماولة 

 .وغريهامن البحوث 
 : مسؤولية الباحث عن احلوايش أو اهلوامش  -ب

ان يف استخدام اهلوامش يكون الباحث العلمي مسؤول هناك نقطتان أساسيت
 :ً               عنها علميا وهي

أثناء استخدام املرجع العلمي األمانة العلمية من أهم مسؤوليات الباحث     1-
يض اإلشارة إىل املرجع وعدم إمهال ذلك مهام كانت األسباب وسواء أكان وتقت

أن اإلشارة  إىلالتذكري ترصف، والبد من ً                    حرفيا من املصدر أم ب رذلك االستشعا
، وبالعكس فإن عدم اإلشارة إىل املرجع ىل املرجع ال يقلل من شأن الباحثإ

 إىل عدم األمانة العلمية وأن الباحث ليس لديه القدرة عىل البحث يدللفإنه 
 .واألمانة يف العرض

ف  فقط بنقل النص أو املترصءن باالكتفاويقوم الباحث: مناقشة النصوص واآلراء    2-
 به من املراجع واعتبار ذلك من واجبات األمانة العلمية وهذا األمر مطلب رضوري

                                                   
 .99حممد عفيفي، مرجع سابق، ص   )1(
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يف الباحث وإهنا استيفاء لألمانة العلمية ولكن من الرضوري للباحث مناقشة 
املوضوع اآلراء الواردة يف النص وإبداء رأيه ومقارنة ذلك بآراء اآلخرين يف 

 إىل مبدأ بإيراد آراء اآلخرين إشارة واضحةهو جدير بالذكر أن االكتفاء ومما ذاته 
ضع يً                                                          وبذلك فإنه يصبح مسؤوال عن النص املنقول والدفاع عنه ألنه مل اقبوهل

 .رأيه فيه ومل يناقشه، ولذا فإن التعقيب عىل النص يغني البحث ويغني النص املذكور
 : ترقيم احلوايش أو اهلوامش  -ج

 من متييز كل هامش البداهلوامش، ومن الرضوري بيان طريقة معينة لرتقيم 
 :اهلوامش منها أويف احلوايش عن اآلخر وهناك طرق عدة يف ترقيم املراجع 

استخدام التسلسل لكل صفحة من صفحات البحث بصورة مستقلة عن     1-
 إىل آخر الصفحة، أما الصفحة الالحقة فإن (1)الصفحات األخرى، تبدأ من 
ّ                                             وهكذا، وقد أتبع الكتاب الذي بني يدي القارئ التسلسل يبدأ بالرتقيم اجلديد

 .اآلن هذا األسلوب
فصل ال إىل آخر (1)استخدام التسلسل لكل فصل من فصول البحث تبدأ من     2-

 .ويبدأ الرتقيم من جديد يف الفصل الذي يليه وهكذا
 من الصفحة (1)استخدام التسلسل للبحث ككل متسلسل ومتصل تبدأ من     3-

 .صل األول إىل هناية الصفحة األخرية من الفصل األخرياألوىل للف
 .وعىل الباحث أن يستخدم أحد هذه األساليب يف بحثه

 : أنواع احلوايش أو اهلوامش  -د
 :هنالك عدة أنواع من احلوايش أو اهلوامش منها

يستخدم هذا اهلامش عندما يريد الباحث توضيح : حاشية أو هامش املحتوى    1-
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 ة نجمةم متن البحث لرضورة تفصيلها يف احلاشية ويتخذ عالفكرة ظهرت يف
 . وهكذا،)** (لإلشارة األوىل ونجمتان لإلشارة الثانية) *(

حاشية أو هامش املصدر أو املرجع، ويستخدم مثل هذا اهلامش إلبراز املصدر     2-
الذي يستند الباحث عليه ويستقي منه معلومات وتوجيه املطلع إىل مكان آخر 

البحث لتوضيح املعلومات ويميز بأرقام توضع يف هناية الفكرة املقتبسة يف يف 
 . املتن أو بعد االسم الرئييس

 
وتتمثل بجملة من األخطاء ذات الصلة بأسلوب العرض والتقسيم اهليكيل 

 غريها،، و...للبحث وأخطاء التصنيف والرتقيم وتنظيم اجلداول واألخطاء املطبعية،
 :وحيدث ذلك كام يأيت

-1 

وذلك من خالل عدم التزام الباحث يف تقرير البحث باألسلوب املعروف للتقرير 
أو املحدد من اجلامعة واملتمثل بعرض مشكلة البحث وأهدافه وأمهيته وإطار البحث 

 عية وتنظيم فصول البحث وعرضومنهجيته اإلجرائية، وغري ذلك من الدراسة االستطال
النتائج والتوصيات واملراجع واملالحق، ومن األخطاء التي قد يقع هبا الباحث إمهال 
طرق مجع املعلومات والبيانات وأسلوب حتليلها واملعاجلات اإلحصائية التي اعتمد عليها 

 .بحثوتوضيح العينات وأسلوب اختيارها وحجمها ومدى مناسبتها ومتثيلها ملجتمع ال
-2 

سواء بعدم وجود تبويب أو غموض يف التبويب أم اخلطأ يف أصول التصنيف 
 .وعدم االلتزام باإلجرائية املعروفة للتصنيف إىل أبواب وفصول ومباحث وتفاصيلها
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-3 

م أو عدم فقد يقع الباحث يف أخطاء التسلسل الرقمي، أي ختطى بعض األرقا
صحة التسلسل الرقمي للصفحات، أو أخطاء تسلسل احلروف األبجدية والرتقيم 

 .املختلف لكل فصل
-4 

 وجود نوع من التفكك يف أسلوب العرض عىل مستوى التعليم إىل الفصول وترابط
 تتسلسلها وطريقة ربطها ببعضها ومنطقية التسلسل أو تسلسل األفكار واملوضوعا

 ، ولذا من الرضوريً        ا مبترسةأو جود تفكك عىل مستوى النصوص وتضمنه أفكار
 .ً                                                     مراجعة الرسالة لغويا قبل الطبع من أحد املتخصصني باللغة

-5 

كأن يتضمن تقرير البحث صفحات خالصة فصوله بوضعها ومدة ويتضمن 
 هذه ةر من فكرة، فيلزم الباحث جتزئالرسد ذاته أكثر من عنرص أو موضوع أو أكث

 .أمكن بعناوين فرعيةما النصوص واألفكار، 
-6 

 من أخطاء الباحث يف العرض عدم مراعاة عدد األسطر املأخوذة للنص الواحد
 .يزيد عن عرشة أسطر مما يؤدي إىل عبء ذهني عىل القارئملا 
-7 

ة  النص لعدم قدرالتوظيف غري الدقيق ملفاهيمأو عدم وضوح نصوص التقارير 
 . الفكرة املطروحة التعبري عنالباحث عىل
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-8 
ً                                القدرات التعبريية؛ فضال عن ركاكة هناك بعض من الباحثني لدهيم ضعف يف 

 .أو استخدام اللغة العامية يف التعبريالصيغة 
-9 

  األخطاء لدى الباحثني هو يف صياغتهم النثرية عند عرضهم للجداول،من أكثر
كأداة إيضاحية فتقل جدوى اجلدول ومضامينها ول اوالتي هي إهدار لقيمة اجلد

جداول يف عرضها للعىل عدم فهم الباحث ألصول البحث العلمي وربام يدلل ذلك 
 . يف تقرير البحث ودورها 

-10 
هذه املسألة شائعة يف تقارير البحوث العلمية ورسائل املاجستري والدكتوراه ن إ

 يف نصوص العربية أم األجنبية أمة باألخطاء املطبعية سواء يف اليئحيث إهنا مل
الوقت أو تعجل ضيق أسباب عدة منها ذلك مضمون البحث أو غري ذلك، ولعل ل

 . الطباعة أو بعدهادقة يف مراجعة البحث قبلالاملناقشة وعدم حتري 
-11 

 ُ                                                                يالحظ عدم ترتيب وجتميع أوراق تقرير البحث بصورة صحيحة بسبب التهاون
وعدم التأكد من تسلسل عرض صفحات التقرير أو وجود صفحات معكوسة وغري 

 .ذلك
-12 

احث ألراء وأفكار ونتائج يف كثري من األحيان يالحظ عىل تقرير البحث إقحام الب
أو توصيات واستنتاجات دون مسوغات كافية ومنطقية مما جيعل اآلخرين يشعرون 

 .هثه وضعف معرفته النظرية بمجاللباحث ملوضوع بحاستيعاب ابعدم 
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